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Un Mes de negOCiACiOns
La direcció i el comitè han mantingut 
converses durant quatre setmanes fins 
arribar a un acord definitiu

03

L’acord evita 
l’amenaça de 
vaga indefinida  
Finalment es rebaixa el nombre de comiats de 61 a 54 
i les indemnitzacions seran de 40 dies per any treballat 
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El comitè d’empresa de Valentine 
ha fet marxa enrere en l’amena-
ça d’iniciar una vaga indefinida 
a partir del dia 16 de novembre 
després d’arribar a un acord amb 
la direcció sobre l’Expedient de 
Regulació d’Ocupació (ERO) 
presentat per la firma a mitjan 
d’octubre. Finalment, la plantilla 
ha aconseguit rebaixar el nombre 
d’acomiadaments, que ha passat 
de 61 a 54, i millorar substan-
cialment la proposta d’indem-
nitzacions passant de 20 dies 
per any treballat –oferta inicial 
de l’empresa amparant-se en la 
nova Llei de reforma laboral –a 
40, amb un màxim de 25 men-
sualitats. També s’ha pactat que 
23 persones, a partir de 58 anys 
–18 de Montcada– s’acollin a un 
pla de jubilació. 

Acord bo però amb matissos. En 
global, tant la direcció com els tre-
balladors consideren que l’acord 
és bo tenint en compte l’actual 
conjuntura, tot i reconèixer que 
beneficia més als empleats amb 
pocs anys a l’empresa que no pas 
per als antics, fet que ha criticat el 
secretari del comitè, Pedro Gó-
mez: “No és just que fa tan sols 
uns mesos es fessin 12 acomia
daments pagant 45 dies per 

any i 42 mensualitats i ara els 
companys hagin de marxar 
amb 40 dies per any i només 
25 mensualitats”.
Ballesta, d’altra banda, ha mani-
festat la preocupació de la planti-
lla pel futur de la fàbrica local i la 
temença que part de la producció 
pugui derivar-se a la planta mare 
de la multinacional CIN, ubica-
da a Portugal. “Si van retallant 
plantilla, al final tindrem una 
fàbrica  sota mínims, amb ma
gatzem i oficines”, ha lamentat 
el representant del comitè.
Per a la direcció, aquest neguit 
no té raó de ser. “El futur de la 
fàbrica està més que garantit, 
la nostra és una planta moder
na i amb perspectives de crei
xement dins del grup”, ha ma-
nifestat el portaveu de la firma, 
Fernando Mainguyague.

Negociacions intenses. Els 
acords entre la direcció i els tre-
balladors han quedat reflectits 
en l’ERO presentat a l’adminis-
tració de manera que la reducció 
de la plantilla es podria fer efec-
tiva abans d’acabar l’any. Les 
negociacions han durat prop 
d’un mes i no han estat precisa-
ment fàcils. El 10 de novembre 
el comitè anunciava el trenca-
ment unilateral de les converses 
i la intenció d’iniciar una vaga 
indefinida en resposta a la infle-
xibilitat de la direcció davant les 
seves demandes. Finalment, la 
intervenció del Tribunal Labo-
ral de Catalunya en el paper de 
mediador ha contribuït a desen-
callar l’afer.

Pilar Abián | Redacció

L’ERO afecta un total 
de 29 empleats de 
Montcada, dels quals 
18 seran prejubilats     
i 11, acomiadats

Fa prop de dos anys que Valentine va estrenar les seves noves instal·lacions a Can Milans, la planta més gran i moderna del grup CIN a Espanya

BARNICES VALENTINE

desconvocades les mobilitzacions
Els treballadors aturen les protestes amb l’objectiu de reprendre les negociacions amb la direcció

Segons han informat a La Veu 
fonts dels sindicats, el comitè 
d’empresa de Tyco Electronics  
ha desconvocat les mobilitzaci-
ons previstes per als caps de set-
mana de novembre i el primer 
de desembre amb l’objectiu de 
desbloquejar les negociacions i 
generar un clima d’entesa amb la 
direcció. Des de finals d’octubre i 
fins al 2 de novembre, la plantilla 
ha dut a terme aturades de qua-
tre hores per torn pràcticament 
tots els dies de la setmana per 
reclamar a la direcció que apliqui 
als sous l’increment de l’IPC del 
2010, tal com consta en el pacte 
d’empresa. Segons el comitè, la 

direcció està disposada a negoci-
ar aquests termes sempre i quan 
es vinculin a la seva proposta de 

flexibilitat horària. Tyco està ubi-
cada al polígon del Pla d’en Coll 
i té prop de 300 empleats.

Sílvia Díaz | Pla d’en Coll

Empleats de Tyco a les portes de la factoria durant una de les jornades de vaga parcial
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Notícies CAMPAnYA eLeCTORAL
Les formacions locals busquen el 
contacte amb la ciutadania 
al carrer i per Internet

pàg. 7

laveu.cat/noticies

HOsPiTAL COMARCAL
Els retards en la construcció 
del centre motiven una nova 
acció de protesta ciutadana

pàg. 6

A poc més d’un any per a la fi-
nalització del Pla Integral de la 
Ribera –que s’acabarà al desembre 
del 2011–, les comunitats de veïns 
s’afanyen per arribar a acords en-
tre els propietaris i aprofitar les 
subvencions que atorguen l’Ajun-
tament i la Generalitat per dur a 
terme millores als immobles. “En 
principi, al gener de l’any vinent 
acabarà el termini perquè les 
comunitats recullin els diners, ja 
que les obres hauran d’estar en
llestides abans de final del 2011 
per tal de poder beneficiarse 
dels ajuts”, ha apuntat la regidora 
responsable del Pla Integral, Ali-
cia Solano (PSC). Aquest mes està 
previst que es posin en marxa les 
obres de rehabilitació dels edificis 
situats als números 1 i 3 del carrer 
de la Conca i al número 31 del 
carrer de les Aigües. 

En els tres casos es duran a terme 
treballs de condicionament de les 
façanes, les cobertes i les xarxes 
de subministrament però no s’hi 
instal·larà ascensor –el del carrer 
de les Aigües ja en disposa. “Fer 
les obres ens suposa un gran es

forç ja que els veïns hem hagut 
d’aportar uns 2.500 euros per 
pis, però hem entès que aquests 
ajuts són una bona oportuni
tat per viure millor”, ha dit Ana 
Isabel García, presidenta d’una de 
les comunitats que ara començarà 
a fer la remodelació qui ha lloat el 
treball de les tècniques de l’Oficina 
Gestora del Pla Integral. 

Més actuacions. Tres immobles del 
barri –els situats als números 7 i 8 
bis del carrer de la Conca i a Lle-
vant, 8– iniciaran les obres entre 
final d’any i principi del vinent. 
Altres 14 comunitats es troben en 
el procés de recaptació dels diners 
que han d’aportar els propietaris 

per poder executar l’actuació, que 
és un 30% del total ja que, a través 
de la Llei de barris, la Generalitat 
i l’Ajuntament en subvencionen 
el 70%. “Aconseguir que prop 
de la meitat dels immobles de 
la Ribera facin obres és tot un 
èxit donat l’actual context econò
mic”, ha indicat Solano. Amb les 
tres intervencions que es posen en 
marxa, aquest novembre ja seran 
sis les comunitats de la Ribera que 
rehabiliten els seus edificis aprofi-
tant els ajuts de la Llei de barris. Els 
primers van ser els blocs del carrer 
de les Aigües 23 i plaça de la Ribe-
ra, 9 i al març passat van començar 
les obres a Conca 6, que està previst 
acabin també aquest mes. 

sis comunitats comencen en 
breu les obres de rehabilitació
Silvia Díaz | Redacció

LLEI DE BARRIS A LA RIBERA

Al desembre del 
2011 hauran d’estar 
enllestides totes les 
obres subvencionades

Aquest mes es posa en marxa la millora de tres edificis del barri, situats als carrers de la Conca i de les Aigües

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

Aquest mes de novembre està previst que acabin les obres de la comunitat de veïns situada al número 6 del carrer de la Conca

Carrer dels Horts

L’última actuació per millorar l’es-
pai públic de la Ribera que es 
farà a través de la Llei de barris 
és la urbanització del carrer dels 
Horts. Aquest projecte pretén ali-
niar el tram d’aquesta via situat 
entre els carrers de la Conca i de 
les Aigües amb la resta. Els cinc 
habitatges que ocupaven aquest 
espai estan enderrocats des de 
l’estiu. Els serveis tècnics muni-
cipals n’han redactat el projecte 
executiu, que s’ha d’aprovar per 
Junta de Govern per després pro-
cedir a l’adjudicació i obrir el perí-
ode de presentació d’al·legacions. 
Per tot plegat, les obres no co-
mençaran fins l’any vinent | SD

04

segona reunió
de la comissió 
del Pla de la 
muntanyeta

La comissió de seguiment del Pla 
Integral de la muntanyeta de Can 
Sant Joan –formada per represen-
tants de l’Ajuntament, de la Gene-
ralitat, del veïnat i del teixit associa-
tiu i comercial del barri– es reunirà 
el 24 de novembre, a les 12.30h, 
al Kursaal. Serà la segona trobada 
d’aquest grup de treball –la prime-
ra es va fer al novembre del 2009–  
i servirà per donar compte de les 
actuacions dutes a terme fins ara. 
“És cert que el projecte s’ha ajor
nat per problemes pressuposta
ris però també per tràmits que 
hem hagut de fer, com l’expropi
ació d’un habitatge per adequar  
un aparcament”, ha explicat la 
regidora responsable del projecte, 
Alicia Solano (PSC). L’estaciona-
ment està previst que es faci al fi-
nal del carrer Triangle, a prop del 
mirador de les Cultures. La Gene-
ralitat va incloure la millora de la 
muntanyeta a la convocatòria del 
2008 de la Llei de barris.

Taller participatiu. Participació Ciu-
tadana organitza el 23 de novembre, 
de 19 a 21h al Kursaal, la segona 
fase del taller associatiu sobre la 
muntanyeta de Can Sant Joan, 
una activitat de caire social que 
forma part de les que es duen a 
terme en el marc del Pla Integral. 
L’objectiu de la sessió és presentar 
al veïnat el mapa del teixit asso-
ciatiu del sector i posar en comú 
experiències de participació enri-
quidores. La primera part del ta-
ller es va fer al juliol passat.

Silvia Díaz | Redacció
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El Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques (DPTOP) 
ha comunicat a l’Ajuntament –du-
rant una visita d’obres que va fer 
una delegació municipal a principi 
de novembre– que el pas elevat 
sobre la C-17 i la macrorotonda 
que connectarà aquesta via amb 
la N-150 seran una realitat durant 
el primer trimestre del 2012. En 
aquests moments, els treballs con-
sisteixen a guanyar espai al lateral 
de la carretera en sentit Granollers 
i desviar el trànsit. La previsió és 
que després de Nadal es construei-
xi una rotonda provisional sema-
foritzada que no es desmantellarà 
fins a la fi de les obres. Els vehicles 
circularan pels laterals per perme-
tre als operaris treballar al tronc 
central de la C-17 per instal·lar els 
pilars del futur pas elevat.
 
Objectius. La millora dels enllaços 
pretén donar continuïtat al trànsit 
que travessa Montcada en direc-
ció Barcelona o Vic, eliminant els 

semàfors –la de Can Sant Joan és 
l’única senyalització viària d’aquest 
tipus que queda al llarg de tot el 
recorregut de la C-17– i millorar la 
seguretat viària per un vial per on 
diàriament circulen més de 50.000 
vehicles. Aquesta actuació també 
pretén condicionar l’encreuament 
amb la N-150 per facilitar l’accés  
a Can Sant Joan i a Can Cuiàs i 
al barceloní de Vallbona. L’obra 

s’emmarca en la segona part del so-
terrament de la C-17 al seu pas per 
Montcada. La Generalitat pretenia 
fer totes dues fases alhora però, se-
gons el DPTOP, no ha estat possi-
ble per motius tècnics. El consistori 
ha indicat que ambdues actuacions 
permetran acabar amb les retenci-
ons que hi ha a diari a Can Sant 
Joan, als semàfors que hi ha davant  
de la gasolinera.

C-17

Després del Nadal està prevista la construcció d’una rotonda semaforitzada que canalitzarà el trànsit

Les obres de millora de la connexió 
amb la n-150 acabaran al 2012

El punt on es fan les obres vist des de la muntanyeta de Can Sant Joan
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Silvia Díaz | Redacció
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Els partits amb presència local es 
troben en plena campanya electo-
ral. Fins al 26 de novembre serà 
habitual veure al carrer parades 
informatives sobre els diferents 
candidats, especialment els dies de 
mercat ambulant –dimarts, a Can 
Sant Joan i dimecres a Montcada-, 
en què també hi ha prevista la vi-
sita de diputats d’algunes de les 
formacions. 

Propostes. En aquests comicis les 
noves tecnologies i les xarxes soci-
als –Facebook i Twitter– jugaran un 
paper important a l’hora de difon-
dre els missatges polítics. L’agrupa-
ció local del PSC ha fet una aposta 
decidida en aquest sentit i ha format 

una dotzena de militants i simpatit-
zants en la vessant de ciberactivis-
tes. La iniciativa ha tingut tan bona 
acceptació que el partit vol repetir-la 
pensant ja en les municipals.
ICV-EUiA, a més de sortir al 
carrer, organitza el dia 23 un so-
par amb el parlamentari Gaspar 
Llamazares (IU), el senador de 
l’Entesa Joan Josep Nuet i el can-
didat Jordi Miralles. I el dia 24 està 
prevista la presència de la diputada 
Laia Ortiz al mercat.
CiU aposta directament pel con-
tacte personal i ha decidit optar pel 
porta a porta per donar a conèixer 
el seu programa comptant amb el 
suport de dos diputats de la coali-
ció, Lluís Corominas i Jordi Turull. 
D’altra banda, tant convergents 

com socialistes i ecosocialistes or-
ganitzen sortides als mítins centrals 
de campanya – CiU per al 21, al 
pavelló de la Vall d’Hebron i per al 
26, al Palau Sant Jordi; el PSC, per 
al dia 25, a Barcelona, i ICV-EUiA, 
per al 23, a Sabadell i per al 26, a 
Sant Feliu de Llobregat.
La candidata número 8 del PPC 
per Barcelona, la diputada i regido-
ra montcadenca, Eva García, està 
fent campanya arreu, i sobretot a la 
comarca -el dia 12 va acompanyar 
Mariano Rajoy i Alicia Sánchez 
Camacho en la seva visita a Cer-
danyola. Tot i així, no ha faltat a 
la seva trobada amb la ciutadania 
als mercats, com estan fent la res-
ta de partits i ha convidat l’última 
setmana de campanya Alberto Fer-

nández Díaz. Esquerra, per la seva 
banda, organitza el dia 22 l’acte 
central de campanya al municipi, 
que consistirà en un sopar-xerrada 
amb la presència de Marc Sanglas, 
candidat del partit del Vallès Occi-
dental (20.30h).

Jornada decisiva. El dia 28 un to-
tal de 24.243 ciutadans podran 
exercir el seu dret a vot. Les meses 
electorals, 25 taules distribuïdes a 
12 punts del municipi, hi seran a 
Can Tauler, l’Auditori, l’AV Font 
Pudenta, l’escola El Turó, l’AV la 
Ribera, l’institut La Ribera, l’esco-
la Reixac, l’escola Elvira Cuyàs, 
l’institut Montserrat Miró, l’escola 
Mitja Costa, el col·legi El Viver i el 
Centre Cívic Can Cuiàs.

AuTONòMIquES 2010

El 28 de novembre un total de 24.243 ciutadans podran exercir el seu dret a vot als comicis autonòmics 

Pilar Abián | Redacció

els partits surten al carrer i aprofiten 
les xarxes socials per fer campanya
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LA CAMpANYA, EN IMATgES

Montse Tonda, 
número 3 de la 
llista d’UPyd  

Ciutadans 
aspira a tenir 
agrupació local

L’Agrupació de Ciutadans que 
en globa Montcada, Cerdanyo-
la i Ripollet vol tenir presència a 
cadascun dels tres municipis. De 
moment, Cerdanyola és el punt 
de trobada però militants de cada 
localitat han començat a fer cam-
panya entre els seus veïns per su-
mar noves adhesions. A Montcada 
i Reixac el responsable del partit 
és el Fran Onieva, de la Font Pu-
denta. Sense experiència política 
prèvia, fa dos anys que va entrar 
a Ciutadans “cansat dels partits 
majoritaris, que durant la cam
panya prometen molt i després 
fan poc i viuen allunyats de la re
alitat”, explica. Onieva opina que 
el que els importa no són els grans 
debats polítics, sinó qüestions com 
la seguretat, la neteja, els impostos, 
els serveis, l’educació, la sanitat, les 
zones blaves o el transport públic. 
En funció dels resultats que la for-
mació obtingui als propers comicis 
autonòmics, Ciutadans es plante-
jarà la possibilitat de tenir secció 
pròpia a Montcada i Reixac.

Pilar Abián | Redacció

Silvia Díaz | Montcada

La montcadenca Montse Tonda 
ocupa el tercer lloc de la llista per 
Barcelona d’Unión, Progreso y 
Democracia (UPyD), formació 
que es presenta a les autonòmiques 
per primer cop i que a nivell estatal 
lidera la diputada Rosa Díez. “El 
nostre missatge és que un canvi 
és possible i volem incidir espe
cialment en les persones que es
tan decebudes amb la política i 
que, fins i tot, dubten de l’eficàcia 
d’anar a votar”, ha explicat la can-
didata, que també és la delegada 
d’UPyD a Montcada i Reixac. La 
formació defensa una reforma de la 
llei electoral –amb circumscripció 
única i llistes obertes–, la llibertat i 
la igualtat de tota la ciutadania. “En 
ser una força sense representació 
al Parlament, se’ns fa molt dífi
cil accedir als grans mitjans per 
mostrar les nostres reivindicaci
ons”, ha lamentat Tonda.

Montse Tonda, número 3 d’UPyD
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La primera secretària del PSC i altres membres del partit demanant el vot al centre en dia de mercat

 Agenda de campanya fins a les eleccions

22 de novembre: Sopar-xerra-
da amb Marc Sanglas, candidat 
d’Esquerra del Vallès Occidental. 
Lloc: Restaurant Sant Lluch. Hora: 
20.30h. 
23 de novembre. Sopar de cam-
panya d’ICV-EUiA amb el parla-
mentari Gaspar Llamazares, el se-
nador Joan Josep Nuet, el candidat 
Jordi Miralles i el president d’ICV a 

la comarca, Xavier Boix. Lloc: Res-
taurant Sant Lluch. Hora: 21h. 
24 de novembre. Visita del diputat 
de CiU Jordi Turull i de la diputa-
da d’ICV-EUiA, Laia Ortiz al mercat 
ambulant de Montcada.
28 de novembre. Jornada electo-
ral. Seguiment dels resultats locals a 
Montcada Ràdio (104.6 FM), a partir 
de les 20h, i a laveu.cat | LR

Militants d’ICV-EUiA van repartir propaganda electoral el 16 de novembre al mercat de Can Sant Joan

Membres d’Esquerra fent campanya al carrer Major

El diputat de CiU Lluís Corominas, segon per l’esquerra, fent campanya al mercat de Montcada

La candidata número 8 del PPC, Eva García, va muntar una parada a la plaça de l’Església
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El Consell de Govern de la Gene-
ralitat té previst aprovar en la sessió 
del 23 de novembre l’expedient del 
projecte de l’Hospital Ernest Lluch, 
després que el dia 16 hi hagués do-
nant el vistiplau el Consell Tècnic. 
En una visita el 15 de novembre a 
Cerdanyola, el president de la Ge-
neralitat, José Montilla, va assegu-
rar que l’equipament “molt aviat 
les obres es posaran en marxa”. 
D’aquesta manera es començaria 
a desencallar la tramitació del pro-
jecte –encara pendent de finança-
ment– que, segons han reconegut 
els alcaldes de la Mancomunitat de 
Cerdanyola, Ripollet i Montcada, 
des del juliol passat està estancada. 
L’alcaldessa montcadenca i presi-
denta de torn de la Mancomunitat, 
M. Elena Pérez (PSC), ha mostrat 
la seva satisfacció per la notícia: 
“Confirma que el procés que 
culminarà amb la construcció de 
l’hospital continua endavant”. 

Accions reivindicatives. La Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat Públi-

ca i de Qualitat ha convocat una 
mobilització el 21 de novembre 
per denunciar els retards en la 
construcció de l’hospital Ernest 
Lluch. A les 11h s’iniciaran dues 
manifestacions a la vegada, una 
sortirà de la plaça de l’Abat Oliva 
de Cerdanyola –on hi ha l’Ajun-
tament– i l’altra, de la plaça Pere 
Quart de Ripollet, on hi ha el mer-
cat municipal. Ambdós moviments 
es trobaran a la cruïlla entre la 
N-150 i l’avinguda de l’Estació de 

Ripollet, per continuar cap a l’es-
pai on és previst que es constru-
eixi l’equipament sanitari, els ter-
renys de l’antiga fàbrica Redosa, 
al terme municipal montcadenc. 
“Volem denunciar les contínues 
promeses incomplertes per part 
de les administracions ja que, 
després de 5 anys, ni tan sols 
s’han licitat les obres; volem 
una explicació”, ha manifestat 
un dels portaveus del col·lectiu, 
Ignacio Barquín.

HOSpITAL ERNEST LLuCH

La plataforma en Defensa de la Sanitat pública ha convocat una manifestació el 21 de novembre

el projecte, a punt de ser aprovat pel 
Consell de govern de la generalitat

L’última protesta pel retard en la construcció de l’equipament es va fer al mes de maig
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Les entitats interessades a conèixer 
i fer aportacions al Pla Estratè-
gic de la Bicicleta, elaborat per 
l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació, tenen l’oportunitat de 
fer-ho el 22 de novembre i l’1 de 
desembre en dues reunions convo-
cades pel consistori a la Casa de la 
Vila (18.30h). La finalitat del pla 
director és fomentar l’ús d’aquest 
mitjà com transport, descrivint els 
seus beneficis pel que fa a la mo-
bilitat, però també mostrar com la 
bicicleta pot incidir en l’educació, el 
medi ambient, la salut, l’educació, 
l’esport, el turisme i, fins i tot, les ac-
tivitats econòmiques. “L’objectiu és 
que la nostra ciutat sigui còmoda 
i segura per circular en bicicleta, 
sempre en convivència amb els 
vianants i els conductors; per fer 
possible tot plegat, és necessari 
un treball transversal”, ha apun-
tat la regidora de Medi Ambient, 
Eva Gonzalo (PSC).

Itineraris per tot el municipi. El Pla 
és un extens document que deta-

lla, entre d’altres, com es pot con-
ciliar el trànsit, les possibles cam-
panyes educatives per promoure 
l’ús de la bicicleta, quins plans di-
rectors s’estan desenvolupant a la 
zona metropolitana i una proposta 
d’itineraris per tot el municipi. En 
aquest sentit, un dels projectes 
centrals integrats dins del Pla és la 
xarxa ciclable, que s’està adequant 
a hores d’ara i que haurà d’estar 

enllestida a final d’any, com totes 
les actuacions finançades a través 
del Fons Estatal per a l’Ocupació 
i la Sostenibilitat (FEOSL). Els 
vials connectaran, de forma ràpi-
da i directa, els diferents barris del 
municipi. El Pla Estratègic de la Bi-
cicleta –la memòria i les propostes 
d’itineraris– es poden consultar al 
portal d’entitats, situat al web mu-
nicipal, www.montcada.cat.

NOVETAT

Les associacions interessades a fer-hi aportacions les podran fer en dues sessions informatives

L’Ajuntament presenta a les entitats
el Pla estratègic de la Bicicleta 

Un dels col·lectis que treballa per la promoció de l’ús de la bicicleta és Montcada en bici
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La nova rampa del carrer Major, situada davant del carrer Generalitat, està 
en funcionament des de principi de novembre. L’actuació forma part del 
pla d’accessibilitat municipal, per eliminar les barreres arquitectòniques a 
la via pública i s’ha fet majoritàriament amb treballadors del Pla Extraordi-
nari d’Ocupació que està duent a terme el consistori | SD

> enllestida la rampa del carrer Major

> Reconstruït el mur de l’església de Reixac
Les obres de reconstrucció del mur 
exterior de l’església de Sant Pere de 
Reixac, iniciades fa mesos, ja han fi-
nalitzat. La paret adjacent al temple va 
quedar molt malmesa a conseqüència 
del temporal de vent i pluja intensa 
de l’hivern del 2009. Els treballs, fi-
nançats per l’Ajuntament, els ha exe-
cutat l’empresa Talher per un import 
de 46.398 euros  | LR

> L’asfaltat continua a Can sant Joan
Fins a final de novembre, els 
treballs d’asfaltat se situa-
ran a Can Sant Joan, barri 
on s’arranjaran els carrers 
Masia, Besòs, Mina, Molí, 
Viver i Rec Comtal. Les obres 
comportaran restriccions en 
l’estacionament de vehicles, 
de manera, que fins al dia 19 
no es podrà aparcar a Masia, Besòs (entre Reixagó i Bifurcació), Mina i 
Molí (entre Bifurcació i plaça Nicaragua). Als carrers Viver i Rec Comtal les 
restriccions tindran lloc entre els dies 22 i 24 de novembre. Com a alterna-
tiva per estacionar, l’Ajuntament recomana que es faci servir l’esplanada de 
la plaça de la Pedra | SD
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MEDI AMBIENT

Una desena de membres de la plataforma viatjarà a Toledo

Presència local a la trobada 
estatal contra la incineració

Una desena de persones, en re-
presentació de la Plataforma An-
tiincineració, participarà a les II 
Jornades de la Coordinadora Es-
tatal contra la incineració de resi-
dus a les cimenteres que tindran 
lloc del 19 al 21 de novembre a 
l’alberg del Castell de San Ser-

vando, a Toledo. En aquesta oca-
sió l’organització recau en l’entitat 
Toledo Aire Limpio. El programa 
d’actes inclou les ponències de re-
presentants de l’Àrea de Residus 
d’Ecologistes en Acció i de les 
plataformes d’arreu d’Espanya 
que hi prendran part, entre elles 
la de Montcada. 

Silvia Díaz | Redacció

pROjECTE ATuRAT

El Grup de Medi Ambient desconfia de les promeses del Ministeri sobre la línia de portbou

el desdoblament de la línia de Vic, 
també afectat per la crisi econòmica

El projecte de pressupostos de 
l’Estat per al 2011 no preveu cap 
gran inversió destinada a fer realitat 
el desdoblament de la línia de tren 
de Vic. Els comptes inclouran una 
partida de 4 milions d’euros, una 
quantitat que queda molt lluny de 
la inversió necessària per fer possi-
ble el projecte. Segons una informa-
ció apareguda al diari El Punt, la 
manca d’inversió està condiciona-
da pel retard en l’estudi d’impacte 
ambiental, que no està acabat per 
les complicacions aparegudes en el 
tram de Montcada i que, mentre 
no es resolgui aquesta qüestió, no 
es podrà tirar endavant el projecte 
executiu que és l’element clau per 

poder iniciar la inversió. Les fonts 
municipals consultades per La Veu 
indiquen que aquest ajornament 
el provoca el fet que el Ministe-
ri de Foment encara no ha donat 
resposta a les al·legacions presen-
tades per l’Ajuntament al projecte 
de desdoblament, entre les quals 
destaca el soterrament del tram de 
via que passa per Mas Rampinyo i 
l’acostament de l’estació de tren de 
Can Sant Joan al nucli urbà.

Línia de Portbou. El Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció con-
sidera que el Ministeri de Foment 
està incomplint els acords que 
va adoptar a final del 2007 sobre 
el soterrament de la línia de Port-

bou. En un comunicat de premsa, 
el col·lectiu afirma que l’anunci fet 
pel secretari d’Estat de Planificació 
i Infraestructures, Víctor Morlán, 
segons el qual les obres comença-
ran al 2012 “és una nova prome
sa, sense les mínimes garanties 
d’un pressupost aprovat”. Per al 
Grup, parlar d’executar el projecte 
en 5 trams o fases és una estratègia 
“per enganyar la gent” i implicarà 
allargar la seva execució durant 
anys. “Volem fets i no paraules, 
perquè ja tenim motius provats 
per desconfiar de les promeses”, 
assenyala l’entitat a l’escrit, tot afe-
gint que espera una reacció ferma 
de la ciutadania i dels partits per 
exigir el compliment dels acords.

Silvia Díaz/ Pilar Abián | Redacció
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Els comerciants que vulguin parti-
cipar a la 41a edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal –organitzat 
per la Cambra de Comerç de Saba-
dell amb el suport dels ajuntaments 
de la demarcació– tenen temps de 
formalitzar la inscripció fins a l’1 
de desembre a través de les asso-
ciacions de comerciants de Cant 
Sant Joan, l’MCC o Mas Rampi-
nyo o bé adreçant-se a la Regidoria 
de Comerç –situada al carrer Alt 
de Sant Pere, 73–, a l’Ajuntament 
o a la delegació de la Cambra, al 

polígon de la Ferreria (avinguda 
de la Ferreria, 86). El jurat del 
certamen visitarà els establiments 
que hi participin entre els dies 9 
i 22 de desembre. Els aparadors 
hauran d’estar guarnits en relació 
amb la festivitat nadalenca i estar 
visibles entre les 10 i les 14h i les 
16.30 i 21.30h.
La Cambra atorga cinc premis, el 
primer dels quals està valorat en 
1.000 euros i la resta en 600, 400, 
200 i 150 euros. A nivell local, 
cada ajuntament lliura els seus 
propis guardons i, en el cas de 

Montcada i Reixac, estan dotats 
amb 600, 450 i 300 euros. 

Concurs de balcons. L’Associació 
de Comerciants de Can Sant Joan 
ha posat en marxa la VII edició 
del concurs d’engalanament de 
balcons. Els interessats a partici-
par-hi es poden apuntar als esta-
bliments Comabella (Masia, 3) i 
Marial (Reixagó, 42). El premi al 
millor edifici està valorat en 150 
euros; a la millor balconada, en 
100 euros i a la millor finestra, en 
50 euros.

CONCuRS D’ApARADORS DE NADAL

El primer premi de la Cambra està valorat en 1.000 euros i el primer local, en 600 euros

els comerciants tenen temps per fer 
la inscripció fins a l’1 de desembre

L’activista català va oferir una xerrada convidat per l’AJMiR

duran proposa models 
alternatius al capitalisme

Enric Duran, a l’esquerra, durant la xerrada, acompanyat de Gonzalo García, de l’AJMiR
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La cooperativa integral és un pro-
jecte que practica l’autogestió eco-
nòmica amb la participació iguali-
tària de tots els seus membres. És 
l’alternativa al model capitalista 
que defensa l’activista Enric Du-
ran, qui el 12 de novembre va ofe-
rir una xerrada al Casal popular 
El Brot, convidat per l’Assemblea 
de Joves de Montcada i Reixac 
(AJMiR). “Hem de denunciar 
el col·lapse a què ens ha portat 
el capitalisme, però també po
dem fer coses constructives com 
crear un nou model social”, va 
expressar Duran. 

La cooperativa combina tots els 
elements bàsics d’una economia 
com són la producció, el con-
sum, el finançament i, fins i tot, 
té una moneda pròpia. Enric Du-
ran, també conegut com a Robin 
Bank, és un activista contra el ca-
pitalisme que al 2008 va sortir a 
la llum pública per haver estafat  
prop de mig milió d’euros a enti-
tats financeres. 

Més actes. L’AJMiR té previst dur a 
terme el 20 de novembre una con-
ferència al Casal El Brot a càrrec 
de membres de l’entitat Brigadistes 
Cubans ‘Gramenet del Besòs’.

Silvia Díaz | Montcada

Silvia Díaz | Redacció

CRISI ECONòMICA

L’Associació de Botiguers, Comerciants i Industrials de 
Mas Rampinyo va organitzar el 6 de novembre un taller 
d’elaboració de panallets per a la mainada a la plaça 
Salvador Espriu. Els infants que hi van participar, di-
rigits per la cuinera montcadenca Àngels Puntas, van 
elaborar un total de 200 dolços i, entre tots els assis-
tents, es van repartir 25 quilos de castanyes, vi dolç i 
moniatos. “Volem fer activitats que no s’hagin dut a 
terme fins ara i que estiguin dins de les nostres possi-
bilitats econòmiques”, va manifestar el nou president 
de l’entitat organitzadora, Lluís Torrents | NR

> Matinal dolça a Mas Rampinyo
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Grupo single. Vallés unido. Si tienes ganas de 
pasarlo bien, conocer gente sana y de 35 a 50 
años, atrévete y llama al 627 598 581.
Selección de personal. Se requieren tres per-
sonas con perfil comercial para el asesoramiento 
y comercializacion de productos de alta nutrición. 
Formación a cargo de la empresa, líder en el sec-
tor. Tel 697 405 071 – saludnutri@gmail.com
Lloguer de pis. Al carrer Bonavista, amb plaça 
de pàrquing inclosa. Seminou, 55 m2, dues habi-

tacions, terrassa de 75 m2.  720 euros mensuals.
Tel. 610 760 054. 
En venta. Sofá de cuatro plazas impecable. Pre-
cio: 150 euros. Tel. 656 802 758.
Local en alquiler. Carretera de Ripollet, 58 bis 
(dcha). Total de 300 m2 entre oficina y almacén. 
Precio mensual: 1.350 euros (negociables). Los 
muebles del interior, también negociables. Tel. 
932 788 485 (de 8 a 14h).
Vendo. TDT nuevo más televisor de 16’’ con 

mando, 40 euros. Tel. 600 308 360.
Fontaluz. Reparación, instalación de fontanería, 
electricidad y antenas. Tel. 626 361 406.
Urge vender. Mini-moto eléctrica (30 euros) y 
un quad infantil con batería eléctrica nueva (70 
euros). Tel: 935 752 250.
Se busca. A las personas que pudieran ser tes-
tigos oculares del accidente de tráfico ocurrido 
el 3 de marzo de 2007 a las 23.30h frente al 
Ayuntamiento.Tel. 630 623 411 (señora Texeira).

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  
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Un nou servei d’autobús connecta 
des del 15 de novembre 10 zones 
industrials del Vallès Occidental 
amb Barcelona, entre les quals hi 
ha els polígons de la Ferreria, la 
Granja, Molí d’en Bisbe, Can Ta-
pioles i Foinvasa. La línia, denomi-
nada 621, l’explota la companyia 
Font i fa tres expedicions diàries en 
cada sentit, de dilluns a divendres, 
a excepció dels festius. En sentit 
Barcelona, les sortides són a les  
6.16, les 14.16 i les 22.16h i cap a 
Barberà, on acaba el trajecte, a les 
6.16, les 13.16 i les 21.16h. 
A Montcada, les parades, en amb-
dues direccions, estan situades a la 
confluència entre els carrers Bach 
i Enric Morera; al carrer del Tre-
ball; a l’avinguda de la Ferreria –a 
la cruïlla amb el carrer del Tèxtil i 
davant el Gros Mercat–, i al llarg 
de la N-150 n’hi ha cinc: a l’altura 
del polígon de la Ferreria, al carrer 
Poblet, a prop del cementiri de Co-
llserola, a Can Cuiàs i a la C-17, a 
l’enllaç amb Can Sant Joan.

TRANSpORT pÚBLIC

El servei l’explota l’empresa Font i fa cada dia tres expedicions d’anada i tres de tornada

Un nou autobús connecta Barcelona 
amb cinc polígons industrials

L’autobús, en la parada que hi ha davant del Gros Mercat, al polígon de la Ferreria
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> el Consell Comarcal prioritza els serveis socials
El pressupost per al 2011 del Consell Comarcal del Vallès Occidental puja a 
prop de 20 milions d’euros. El president de l’ens, Antonio Rebolleda –que el 
5 de novembre es va reunir amb l’alcaldessa a l’Ajuntament–, ha qualificat 
els comptes com “de contenció pressupostària prioritzant les intervencions 
en matèria social”. La despesa prevista en aquest àmbit és de 4 milions 
–puja un 21% més respecte al 2010– per permetre, entre d’altres, ampliar 
els serveis bàsics municipals i l’atenció domiciliària | SD

> Projecte conjunt per estalviar energia
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha impulsat un procés per estal-
viar en la factura de l’energia elèctrica que es denomina compra agregada, 
mitjançant la licitació conjunta de les administracions implicades. A través 
d’aquest sistema, l’ens comarcal pretén estalviar fins a un 15% de la factura 
elèctrica. Onze consistoris –entre ells, l’Ajuntament–participaran en aquest 
projecte | SD
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 Jornada sobre seguretat a les zones industrials

Promoció Econòmica i els Mossos 
d’Esquadra organitzen el 23 de no-
vembre una jornada sobre seguretat 
als polígons industrials, al centre de 
serveis del polígon de la Ferreria (av. 
de la Ferreria, 86), de 9 a 11h. L’ins-
pector de la Comissaria de Montca-
da i Reixac, Sebastià Rubia, obrirà el 
programa amb una conferència sobre 
els sistemes de seguretat de cada em-

presa, mentre que el cap de la Unitat 
Regional de la policia administrativa 
de la Regió Nord dels Mossos, Jordi 
Padullés, parlarà sobre protecció in-
dividual i col·lectiva. La presentació 
oficial de la jornada anirà a càrrec del 
regidor de Promoció Econòmica, Joan 
Carles Paredes (CiU), i del director de 
la Unió de polígons industrials de Ca-
talunya, Josep M. Cabré | SD

> Visita del Bus de la Prevenció a Montcada
Els alumnes de tercer i quart d’ESO de l’institut La Ribera van participar a les 
xerrades sobre seguretat i prevenció de riscos laborals que van oferir les tècni-
ques del Bus de la Prevenció el 15 de novembre a Montcada. L’aula mòbil és 
una iniciativa dels departaments de Treball i d’Educació  | SD
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Els gols o les cistelles que acon-
segueixen els equips no sempre 
comporten la victòria però durant 
aquests dies, els punts estan servint 
per condemnar la violència. Qua-
tre entitats esportives s’han adherit 
a la campanya ‘Un gol contra la 
violència masclista’, una iniciativa 
amb la qual la Regidoria de Dona 
i Igualtat, amb el suport de l’IME, 
ha buscat la complicitat del món 
esportiu en l’eradicació d’aquesta 
xacra. “A nivell municipal fem 
tot el possible per acabar amb 
la violència però, per aconseguir
ho, és fonamental sensibilitzar 
tot l’espectre social”, ha manifestat 
la tècnica de l’Oficina d’Atenció a la 
Dona (OAD), Úrsula Santa Cruz. 

La Unió Esportiva Sant Joan Atlètic 
va ser el primer equip que va prota-
gonitzar un acte per commemorar 
l’efemèride, el 14 de novembre al 
camp de Can Sant Joan. Acompa-
nyat de les autoritats municipals, el 
capità de l’equip, José Luis Lara, 
va llegir un manifest de rebuig a la 
violència minuts abans de comen-
çar el partit de lliga contra el Santa 

Eulàlia de Ronçana. Actes similars 
a aquest es repetiran el dia 20 als 
partits de futbol sala del planter del 
Mausa (a partir de les 15h, al pa-
velló Miquel Poblet) i el dia 21, de 
nou al camp de futbol de Can Sant 
Joan, en el partit del Femení de l’EF 
Montcada (11.40h) contra l’Igua-
lada, i a la pista del Pla d’en Coll 
al partit del Femení de l’Escola de 
bàsquet de Can Sant Joan (17.45h).

Accions amb el jovent. L’altre col-
lectiu que Dona i Igualtat ha 
volgut implicar en la campanya 
de conscienciació és el de la gent 
jove. Can Tauler enllestirà el dia 
19 la gravació d’un reportatge au-
diovisual en el qual les usuàries de 
l’equipament mostren la seva visió 
de la violència. De fet, dues estu-
diants seran les encarregades de 
donar lectura el dia 25 al manifest 
contra de la violència de gènere. 
L’acte central tindrà lloc davant la 
Casa de la Vila (18.30h) i l’encar-
regada de llegir el text serà Núria 
Ferrer. Per amenitzar l’activitat hi 
haurà l’actuació musical del grup 
La Banda Manzana. Una estona 
abans, el Grup de Joves de Can 
Cuiàs farà una performance al Parc 
del Turó Blau (17.30h) i l’alumna 
de secundària Tània Quintana lle-
girà el manifest. 
Durant la celebració de l’acte cen-
tral es presentaran les adhesions 
del Pacte Ciutadà contra la vio-
lència masclista, document al qual 

s’han afegit 426 persones a títol 
particular i una cinquantena d’en-
titats. “Encetem les activitats del 
Dia contra la Violència amb op
timisme, perquè hem millorat en 
l’àmbit de conscienciació, però 
en la vessant de la igualtat ens 
queda força camí a recórrer”, ha 
dit la regidora de Dona i Igualtat, 
M. Teresa Gallego (PSC). Segons 
l’edil, els 67 casos de violència que 
es van registrar al municipi al 2009 
mostren “que cada vegada més 
dones decideixen denunciar la 
seva situació perquè saben que 
és possible sortirhi”. La regidora 
també ha apuntat que l’OAD és un 
servei consolidat al municipi.

Societat
laveu.cat/societat

diA MUndiAL de LA sidA
L’acte central serà el tapís que 
l’1 de desembre elaboraran 
les entitats amb peces de roba

pàg. 14pàg. 15

DENÚNCIA SOCIAL

Silvia Díaz | Montcada

el Pacte contra la violència es farà públic
el dia 25 avalat per centenars de persones
Algunes entitats esportives locals s’han adherit a la campanya promoguda per Dona i igualtat per condemnar aquesta xacra social

Els jugadors del Sant Joan (vermell), els del Santa Eulàlia de Ronçana (verd i blanc) i les autoritats municipals amb la pancarta contra la violència

El manifest de l’acte 
central del Dia contra la 
violència el llegirà una 
estudiant del municipi, 
Núria Ferrer

esCOLes VeRdes
El Turó i l’institut La Ferreria 
reben un certificat que reconeix 
els seus projectes ambientals
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 Activitats per a tots els públics a tots els barris

El programa amb motiu del Dia 
Internacional contra la violència 
masclista continua el dia 20 amb 
la representació de ‘Vida y milagros 
del padre Benito’, del grup de tea-
tre Sayuc, al Centre Cívic Can Cuiàs 
(18h). El dia 22 hi haurà una xerra-
da dels Mossos al Kursaal (18h) i la 
projecció del film ‘Te doy mis ojos’, 
a la Mina (18h). El dia 23 es farà 
una xerrada per a les famílies a El 
Viver sobre el valor de la tendresa 
(15.15h), una sessió de contes 
contra la violència a la Biblioteca 

Elisenda (18h) i la projecció del 
documental ‘Nada personal’, sobre 
les esterilitzacions forçades al Perú, 
al Kursaal (18.30h). El dia 24 es 
projectarà la segona part de la trilo-
gia Mil·lenium a l’Alzina (18h) –l’1 
de desembre es passarà la tercera 
pel·lícula, a la mateixa hora– i una  
jornada de dibuix manga a Can Tau-
ler (18h), que es repetirà el dia 25. 
El Centre Cívic La Ribera acollirà el 
26 de novembre la projecció del do-
cumental ‘Dones del nord-dones del 
sud’, a les 19.30h | SD
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El Departament d’Educació ha fet 
marxa enrere en la seva polèmica 
decisió d’obligar a partir d’aquest 
curs a fer jornada sencera al mes de 
juny a totes les escoles amb l’opo-
sició de bona part del professorat 
que, com a mesura de pressió, va 
anunciar la suspensió de colònies i 
sortides d’un dia. Ara la Generali-
tat diu que, en aplicació de la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC), 
els directors són els responsables 
de liderar i gestionar el projecte 
educatiu de cada centre i que, per 
tant, poden proposar als serveis 
territorials la modalitat de l’orga-
nització de la jornada que creguin 
més adequada per a les darreres 
setmanes del curs i per al 22 de de-
sembre, l’últim dia lectiu abans de 
les vacances de Nadal. Els requisits 
indispensables són comptar amb el 
consens de les famílies i l’Ajunta-
ment i que el professorat compleixi 
amb l’horari lectiu anual.

En el moment de tancar aquesta 
edició, els centres de la localitat, 
entre ells els cinc que van apro-

var a l’inici de curs la supressió 
de les colònies i sortides d’un dia 
–Reixac, Elvira Cuyàs, El Turó, 
El Viver i Mitja Costa–, acabaven 
de rebre un comunicat oficial per 
part de serveis territorials sobre 
les passes a seguir per modificar 
l’horari. La petició s’haurà d’ar-
gumentar per part de la direcció i 
aprovar en el si del Consell esco-
lar de cada centre.

Valoracions. La decisió d’Educa-
ció, anunciada pel propi conseller 
Ernest Maragall en plena campa-

nya electoral, ha estat ben rebut 
a l’Ajuntament. Per a la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), 
respon a les demandes expres-
sades tant pels mestres com per 
bona part de les famílies i ha re-
cordat que “la passada prima
vera el Consell Escolar Munici
pal ja va aprovar i consensuar 
un calendari que mantenia la 
jornada intensiva”. 
També la Federació d’AMPA 
(FAMPA) del municipi, que ha 
dut a terme una campanya de 
recollida de signatures contra la 

supressió de colònies i sortides, 
n’ha fet una valoració positiva 
del canvi de posicionament de 
la Generalitat tot i criticar les 
formes. “Ja som al novembre, 
no queda temps per a globu
sondes ni per a missatges elec
torals, volem recuperar el que 
hem perdut aquest mateix curs 
i que les sortides i colònies no 
depenguin de la voluntat del 
professorat, sinó que siguin una 
realitat permanent a tots els 
centres”, ha dit el president de la 
FAMPA, Pedro Fernández.n

CALENDARI ESCOLAR

Pilar Abián | Redacció

educació accepta que cada centre 
decideixi si fa jornada intensiva
Les escoles que s’havien negat a fer colònies i sortides es podran plantejar la possibilitat de recuperar-les

Cada escola haurà 
d’argumentar la 
proposta d’horari i 
aprovar-la en Consell

eleccions 
als Consells 
escolars
Aquest mes de novembre els cen-
tres educatius de primària i secun-
dària convoquen eleccions per re-
novar el 50% dels representants als 
Consells escolars –pares i mares, 
mestres i personal de serveis. Els 
càrrecs tenen una vigència de qua-
tre anys i el calendari de presenta-
ció de candidatures i de les votaci-
ons l’estableix cada centre | PA

Obert el termini 
d’inscripció als 
Casals de nadal
A final de mes s’obre el termi-
ni d’inscripció als casals infan-
tils i esportius que, per primer 
cop, organitza l’Ajuntament en 
col·laboració amb la Federació 
d’AMPA del municipi (FAMPA). 
El primer es farà del 23 de desem-
bre al 5 de gener a l’escola Font 
Freda, de 9 a 13h, i les famílies 
poden optar per dur els seus fills 
tots els dies o bé per setmanes i 
també sol·licitar, si ho requerei-
xen, el servei d’acollida matinal o 
menjador. Les inscripcions s’han 
de fer del 29 de novembre al 3 de 
desembre a les mateixes escoles.
Els casals esportius –bàsquet, 
handbol, natació i aeròbic, entre 
d’altres– i el Campus de futbol 
Carles Rexach també es faran del 
23 de desembre al 5 de gener i les 
inscripcions s’han de formalitzar 
a l’IME, del 22 al 25 de novem-
bre | PA

 El Consell Escolar Municipal vol definir el mapa educatiu de la localitat

Un dels objectius que s’ha fixat per a 
aquest curs el Consell Escolar Muni-
cipal (CEM) ha estat definir el mapa 
escolar del municipi per afrontar amb 
previsió les necessitats de la pobla-
ció en primària i secundària a curt i 
mig termini. Amb aquest  objectiu, la 
regidora d’Educació, Ana Rivas –pri-
mera per l’esquerra, acompanyada 
del president de la FAMPA, Pedro 
Fernández, i de la portaveu de la Co-
missió de Necessitats Educatives Es-
pecials (CNEE), Carolina Ibáñez– es 
va comprometre a convocar els cen-
tres i les AMPA a una pròxima reunió 
monogràfica. En primària, un dels 
temes que preocupa l’Ajuntament és 

que cara el curs vinent, segons les 
dades del padró, caldrà obrir dues 
noves aules de P3 per donar cabu-
da als infants d’aquesta edat que 
resideixen al municipi. Pel que fa a 

secundària, Rivas va anunciar l’inici 
d’obres del nou institut Montserrat 
Miró i va expressar la seva confiança 
que l’any vinent es mantindrà el ba-
txillerat a la Ribera | PA
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El col·legi El Turó i l’institut La Fer-
reria han rebut el distintiu d’Escola 
Verda que atorga la Generalitat en 
reconeixement a la tasca dels cen-
tres per a la millora de l’entorn. 
Representants d’ambdós equipa-
ments van rebre el certificat el 10 
de novembre a Barcelona, però 
l’escola de primària també va voler 
fer extensiu l’homenatge a tota la 
comunitat educativa amb una festa 
celebrada el dia 12. L’acte va con-
sistir en els parlaments oficials, la 
descoberta d’una placa acreditati-
va, una actuació de ball de bastons 
i una xocolatada. “Des de fa tres 
anys, Escola Verda i El Turó sig
nifica el mateix perquè els con
ceptes ambientals formen part 
del nostre dia a dia per aconse
guir un món millor i més just”, 
va destacar el director del centre, 
Jon Anchustegui-Etxearte. L’alcal-
dessa, M. Elena Pérez (PSC) –qui 
encapçalava la delegació municipal 
que va assistir a l’acte– va agrair 
l’esforç de tota la comunitat educa-
tiva per millorar l’entorn. El projec-

te ambiental del centre inclou, entre 
d’altres, la separació dels residus, el 
reciclatge de les restes orgàniques 
del menjador i fer compost a l’hort, 
a més de participar en activitats 
ambientals que es fan al municipi.  
L’escola forma part del pla europeu 
Euronet 50-50, d’estalvi energètic. 

La Ferreria. Des de fa 2 anys, l’ins-
titut La Ferreria té en marxa un 
projecte per conscienciar tota la 
comunitat educativa, amb accions 

com la recollida selectiva de bros-
sa i el control de la calefacció, que 
l’alumnat porti l’esmorzar i el dinar 
en carmanyoles o bé que faci servir 
la bicicleta per arribar al centre. En 
aquest sentit, a l’institut s’ha instal-
lat un aparcament de bicicletes. 
“Estem molt contents pel reco
neixement obtingut i esperem 
que el missatge de conscienciació 
ambiental arribi a més alum
nes”, ha explicat la cap d’estudis de 
La Ferreria, Sònia Román.  

El certificat acredita la tasca que ambdós centres han desenvolupat a favor de l’entorn

EDuCACIÓ AMBIENTAL

Silvia Díaz/Núria Riera | Montcada

La generalitat reconeix el Turó i 
La Ferreria com a escoles Verdes
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La presentació de la primera lectura del cicle de La Ferreria va tenir lloc l’11 de novembre

 

> Ajut d’emergència per al Paquistà
L’Ajuntament, a través del Fons Català de Cooperació, ha enviat un ajut 
d’emergència de 2.000 euros com a resposta als efectes de les inundacions 
que va patir el Paquistà l’estiu passat. La situació, lluny d’haver-se normalit-
zat, s’ha agreujat, passant de 14 milions de persones afectades en el mo-
ment de produir-se el temporal als 20 milions actuals  | SD

> L’esplai per a la dona manté el cicle de sortides
L’Esplai per a la Dona va fer una excursió el 26 d’octubre passat a Santa Colo-
ma de Queralt (imatge). La proposta va comptar amb una quarantena d’inscrits 
que es va desplaçar fins a la localitat del Berguedà, on van prendrr part en un 
recorregut guiat. En el marc de les sortides culturals de l’entitat, una trentena 
de persones van anar al teatre el 18 de novembre per veure la darrera obra de 
Dagoll Dagom, ‘La nit de Sant Joan’ al Teatre Artèria Paral·lel de Barcelona | LG

NOVA pROpOSTA

L’institut La Ferreria ha posat en marxa un club de lectura

iniciativa per mostrar als 
joves el plaer de llegir

La biblioteca de l’institut La Ferre-
ria ha engegat un club de lectura 
per incentivar l’hàbit de llegir entre 
els alumnes, tot i que també està 
obert a pares, professors i personal 
administratiu del centre. Amb el 
lema ‘La lectura mola’, el cicle co-
mença amb la lectura del llibre La 
carretera, de Cormac McCarthy, 
autor nordamericà que va obtenir 
el Premi Pulitzer de ficció al 2007. 
“L’elecció és arriscada en trac
tarse d’una lectura adulta que 
no sabem si enganxarà gaire 

l’alumnat, però, en contraparti
da al voltant del llibre podem 
tractar temes com l’ecologisme, 
els refugiats o el poder de l’es
perança davant les adversitats”, 
ha explicat la coordinadora de la 
biblioteca, Ana Blay. 
El 3 de febrer s’ha programat una 
una taula rodona sobre la lectura 
i el dia 10 el passi de l’adaptació 
cinematogràfica de la novel·la. Els 
participants al club de lectura po-
dran intercanviar opinions al nou 
blog de la biblioteca, http://biblio-
tecalaferreria.blogspot.com.

Laura Grau | La Ferreria

Els alumnes d’El Turó van vestir de verd per celebrar l’atorgament de la distinció com a Escola Verda
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> Alerta amb les polseres de goma amb formes
La família d’una alumna de P5 d’El Viver ha presentat una denúncia a l’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) davant la possibilitat que la nena 
es pogués haver intoxicat després de ficar-se a la boca una polsereta de goma 
amb formes diferents. La Regidoria de Salut Pública i Consum ha fet arribar el 
cas a l’Agència Catalana de Consum per tal que s’aclareixin els fets. De forma 
preventiva, algunes escoles del municipi han demanat a les famílies que els 
infants no portin a classe aquests complements | LR
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COMMEMORACIÓ

L’acte central de l’efemèride serà el tapís en record a les víctimes de la malaltia, l’1 de desembre

el programa d’actes fomenta l’ús 
del preservatiu i la prova de la sida

Les activitats que es duran a terme 
a Montcada per commemorar el 
Dia Mundial de la Sida, organit-
zades per les regidories de Salut 
Pública i Consum i Infància i Jo-
ventut, amb la col·laboració de di-
verses entitats, giraran al voltant de 
la promoció de l’ús del preservatiu 
i de la prova de la malaltia. L’acte 
central serà l’elaboració del tapís en 
memòria de les víctimes de la Sida 
al municipi, que tindrà lloc a la pla-
ça de l’Església (19h) el dia oficial 
de l’efemèride, l’1 de desembre. 

Durant l’acte es donarà lectura al 
manifest del 2010. Aquest mateix 
dia al matí (11h), l’Auditori acolli-
rà l’obra de teatre ‘Entre nosaltres. 
Hip-hop i sexualitat segura’, per 
a estudiants de secundària. A les 
15.15h, a l’escola El Viver, s’oferi-
rà la xerrada ‘La sexualitat i l’afec-
tivitat a l’adolescència’, en el marc 
del cicle de conferències ‘Espai de 
relació familiar’.

Resta del programa. El 29 de no-
vembre Can Tauler (18h) acollirà 
una sessió titulada ‘Vols aprendre a 

lligar?’. Aquest mateix equipament 
acollirà el dia 30 l’elaboració d’un 
mural amb un llaç vermell –el sím-
bol de la lluita contra la Sida– i un 
taller de col·locació dels preserva-
tius masculins i femenins. El 2 de 
desembre, el Kursaal esdevindrà 
un espai de debat amb les escoles 
al voltant de la pel·lícula Juno, que 
narra l’experiència d’una mare 
adolescent. D’altra banda, durant 
novembre i desembre, els centres 
cívics i els instituts acolliran taules 
informatives sobre sexualitat i pre-
venció de la Sida.

Silvia Díaz | Redacció

Fins al 13 de desembre es pot visitar al Kur-
saal l’exposició ‘ReCerca Centreamèrica’, 
inaugurada l’11 de novembre per l’alcaldes-
sa, M. Elena Pérez; el regidor de Cooperació, 
Carles Guijarro, i Francisco Mena (imatge), 
de Red Solidaritat, qui va explicar que la 
mostra vol “anar més enllà de les imatges 
estereotipades que existeixen sobre aques-
ta regió, vinculades a la violència i les ca-
tàstrofes naturals”. L’exposició forma part de 
les activitats locals per promoure els Objec-
tius del Desenvolupament del Mil·leni | LG

> ReCerca Centreamèrica
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pREMIS SOCIALS

L’ens atorga un total de 21.000 euros a les dues entitats locals 

síndrome de Rett i el Cim 
reben un ajut d’Unnim
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Una nena afectada per la Síndrome de Rett (centre) en un acte celebrat al Kursaal al febrer passat

L’Obra Social d’Unnim ha atorgat 
21.000 euros a dues entitats locals, 
18.000 euros per a l’Associació 
Catalana de la Síndrome de Rett 
–que té la seva seu al Kursaal– i 
3.000 euros per al Centre Ex-
cursionista El Cim. Síndrome de 
Rett dedicarà la subvenció a un 
projecte de suport als cuidadors i 
familiars de les nenes que pateixen 
la malaltia. “Volem que disposin 
d’atenció específica i que, d’altra 
banda, tinguin temps per a elles 
i conciliïn la vida laboral amb 
la familiar”, ha explicat Gerardo 

Juárez, de la junta de l’entitat. L’as-
sociació farà el 27 de novembre al 
Kursaal, a les 17h,  un acte amb 
les famílies de nenes amb Síndro-
me de Rett que inclourà un taller i 
una xerrada.
Per la seva banda, El Cim dedicarà 
la subvenció a l’organització de la 
XXVII Marxa a peu a Montserrat, 
que es farà la primavera vinent. El 
centre excursionista ha rebut la col-
laboració de Caixa Sabadell –ara 
incorporada a Unnim– en totes les 
edicions de la caminada, així com 
en l’organització dels festivals de 
cinema de muntanya.

Silvia Díaz | Redacció
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BALANç

Més de 300 persones s’han beneficiat 
aquest any del servei d’Ajuda a domicili
El consistori ha destinat l’any 2010 per aquest concepte prop de 850.000 euros, sent l’àmbit dotat amb més recursos de Serveis Socials

En temps de crisis econòmica, 
l’Ajuntament ve prioritzant en els 
darrers anys la despesa social. El 
pressupost del 2010 es va apro-
var amb un increment de l’Àrea 
Social i de totes les regidories que 
la composen i destaca l’augment 
significatiu de la partida d’atenció 
a les persones amb situació de 
dependència. A falta de poc més 
d’un mes per tancar el pressupost 
del 2011, el consistori ha seguit la 
mateixa línia de treball.

Nova situació. El perfil d’usuari de 
Serveis Socials s’ha diversificat i 
ara sol·liciten atenció col·lectius 
que mai hi havien accedit. “La de-
manda creix i, per tant, hem de 
dotar a la Regidoria de recursos 
tant materials com humans per 

fer front a aquesta nova necessi-
tat”, explica la regidora de Serveis 
Socials, M. Carmen González.
De tots els serveis i programes que 
ofereix Serveis Socials, el més de-
mandat i el que ha suposat una 
major despesa ha estat el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD), que 
ha arribat al voltant d’unes 314 
persones i ha suposat un volum de 
prop de 40.000 hores de feina i al 
voltant de 40 professionals, entre 
auxiliars de llar i treballadors/es fa-
miliars. En aquest concepte el con-
sistori ha destinat prop de 850.000 
euros al llarg d’aquest any. 
Els principals beneficiaris d’aques-
ta ajuda són les persones gran. 
Algunes d’elles, però, no tenen 
coneixement d’aquests serveis i 
és per això que l’Ajuntament, en 
col·laboració amb la Diputació i 
Creu Roja, ha engegat el progra-
ma “Més a prop” per detectar 
aquelles persones majors de 80 
anys que no han tingut mai con-
tacte amb Serveis Socials però re-
quereixen atenció.

Fins al mes d’octubre passat, des de la Regidoria s’han donat ajuts 
a l’escolarització 933 alumnes, d’aproximadament 580 famílies. En 
total s’han distribuït 69.880 euros per a aquest concepte. Segons 
les dades de Serveis Socials, les escoles amb més alumnes sub-
vencionats han estat El Viver, Reixac i El Turó. La majoria d’aquests 
estudiants són nascuts a Catalunya, el 73,3%, seguit d’un 7,82% 
al Marroc i un 4% de la resta d’Espanya. Aquestes ajudes serveixen 
per finançar, per exemple, la compra de llibres o el pagament de les 
sortides escolars.

pREMSA AjuNTAMENT

Prop de 600 famílies reben 
ajuts per a l’escolarització

els Casals de Can sant Joan i la Ribera 
fan una important tasca amb els infants
Actualment, la Regidoria està 
treballant en l’elaboració d’un 
protocol d’atenció en casos de 
situació de risc de la infància i 
l’adolescència, adreçat a qual-
sevol agent que estigui en con-
tacte amb menors. L’objectiu 
d’aquest document és establir 
les pautes per actuar de forma 
diligent davant les possibles 
situacions de maltractament o 
negligència que es poguessin 
detectar. 

L’atenció a la infància és un 
punt clau que s’ha d’abordar 
especialment en l’àmbit de la 
prevenció. Els casals infantils 
de La Ribera i de Can Sant Joan 
o el programa “Mentrestant” 
duen a terme aquesta funció, 
així com cicles de xerrades com 
“Creixem junts”, adreçat als 
pares i mares d’infants de 0 a 
3 anys.

Remedios Ortiz, veïna de la Ribera, rep cada matí l’ajuda d’una treballadora familiar a casa seva | PREMSA AJUNTAMENT

SERVEIS

SOCIALS

El nombre d’usuaris 
creix i ara demanen 
atenció col·lectius que 
abans no requerien ajuts

pREMSA AjuNTAMENT
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La Ribera va esdevenir el 6 de no-
vembre, amb motiu de la sisena 
edició de la Festa de les cultures, un 
autèntic fòrum on es van donar cita 
les diferents nacionalitats presents 
al barri més multiètnic de Mont-
cada. Durant una jornada organit-
zada per la Regidoria d’Integració 
i Cooperació, amb la col·laboració 
del Centre Cívic i la Taula Cívica, 
entitats del Paquistà, Nigèria, Malí, 
Mauritània, Marroc, Equador, Co-
lòmbia i República Dominicana 
van intentar acostar als visitants 
la realitat dels seus països d’origen 
amb fotografies, murals, obres d’ar-
tesania, propostes gastronòmiques 
i balls típics. Un grup de veïns del 
barri també va muntar un stand 
amb plafons i productes típics de-
les diferents comunitats autònomes 
que integren l’Estat espanyol. 
Al costat de les entitats d’immi-
grants, ong’s com Proide, Creu 
Roja i Tazumal van muntar una 
paradeta per explicar les tasques 
de cooperació i sensibilització que 
duen a terme. 

 

Programa intens. La jornada va 
començar a les 11h amb una cursa 
d’atletisme, novetat del programa, 
organitzada per la Joventut Atlètica 
Montcada, que va comptar amb la 
participació de 60 persones. Des-
prés d’un matí ple d’activitats, al 
migdia el públic va poder fer tastets 
de 6 gastronomies diferents. 
L’alcaldessa, M. Elena Pérez (PSC), 
acompanyada del secretari de Coo-

peració de la Generalitat, David 
Minoves, va fer un recorregut per 
la Festa. En el torn de parlaments, 
Minoves va elogiar la iniciativa 
tot rebutjant “els discursos po
pulistes que neguen el pa i la 
sal als nous catalans”. Pérez va 
agrair la implicació de les diferents 
entitats i es va referir al barri com 
“un exemple d’integració i col
laboració”. 

entitats de diferents països mostren 
una variada diversitat cultural 

LA RIBERA

La sisena Festa de les Cultures, organitzada pel consistori, aplega desenes de veïns del barri 

Laura Grau | La Ribera

Immigrants d’abans i d’ara i veïns nascuts al municipi van compartir tradicions durant la jornada

la
u

r
a 

g
r

au

la
u

r
a 

g
r

au

Llorenç Barber, del Consell de Govern del Casal, s’adreça al públic en presència de Mascaró i Pérez

ANIVERSARI

L’equipament dóna servei a prop de 2.500 persones del municipi

el Casal de la gent gran 
celebra 30 anys de treball

Més d’un centenar d’usuaris del 
Casal de la Gent Gran de Mont-
cada i Reixac, situat al parc Sal-
vador Allende, va assistir el 4 de 
novembre a la celebració del 30è 
aniversari del centre, que forma 
part de la xarxa d’equipaments cí-
vics de la Generalitat (Xecat) i està 
gestionat per la Secretaria d’Acció 
Ciutadana. L’acte va comptar 
amb la presència de la directora 
general d’Acció Cívica, Violant 
Mascaró, i l’alcaldessa, M. Elena 

Pérez (PSC), a més de diversos 
representants del Casal.
Mascaró va anunciar la intenció 
de l’executiu català de continuar 
fent millores a l’equipament, com 
ara modernitzar la calefacció i el 
sistema d’aire condicionat, mentre 
que Pérez va destacar que l’equipa-
ment, amb més de 2.500 usuaris, 
ha esdevingut un punt de referèn-
cia per al benestar de la gent gran. 
L’acte va incloure una visita a les 
instal·lacions, un berenar i una 
cantada d’havaneres.

Laura Grau | Montcada Nova
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¿Y la izquierda?
El 28 de noviembre se hará la pri
mera consulta a la ciudadanía tras 
la explosión de la crisis que ha mul
tiplicado el número de desemplea
dos, rebajado los ingresos de funcio
narios y pensionistas y destruído el 
presente y el futuro de millones de 
personas. Todo indica que la suma 
de abstenciones, votos en blanco 
y nulos conformarán una amplia 
mayoría; una forma no organizada 
de protestar que la izquierda debería 
de tener en cuenta. 
Los grupos y personas que se han 
agrupado en torno a la candidatura 
“Des de baix” (Desde abajo) van a 
aprovechar la campaña para ofrecer 
una respuesta de clase y revolucio
naria a los problemas de Catalunya 
y hacer una denuncia del gobierno 
del tripartito que ha utilizado mal la 
palabra izquierda. Esquerra se pre
senta lastrada por varias escisiones 
y el alejamiento de centenares de 
militantes que no perdonan a Puig
cercós y los suyos haber estado con 
tanta alegría en un gobierno com
partido y no haber avanzado ni en el 
autogobierno, ni en la república ni 
mucho menos en el socialismo.
Caso diferente es el de ICVEUiA que 
ha decidido sacar pecho y salir en 
defensa del tripartito y de sus con-
sellers de Medi Ambient, vendido 
a las multinacionales del cemento 
y principal incinerador de residuos 
peligrosos de Catalunya, y de Inte
rior, responsable de la fétida labor 
de los Mossos d’Esquadra. Ahora se 
presentan como izquierda, aunque 
es vox populi que el proyecto ecoso
cialista de Joan Herrera y los suyos, 
vaya a darle una patada a IU antes 
de que termine el año. La coalición 
que coordina Cayo Lara afronta unas 
elecciones regionales apoyando a un 
grupo que será adversario en pocos 

meses y todo a cambio de colar en 
las listas a Jordi Miralles. Y sobre la 
supuesta identidad de izquierdas del 
PSC no voy a perder ni un minuto.

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Falta de comprensión
Soy una vecina que lleva diez años 
perteneciendo al hogar del pensio
nista de Can Sant Joan, en particu
lar a las clases de bolillos. Con este 
escrito denuncio un hecho que se 
ha producido en el Casal. Han entra
do nuevos colaboradores a la junta 
dictando normas que no respetan 
la antigüedad ni las circunstancias 
personales. Sin aviso, te quitan la 
plaza y no tienen en cuenta que a 
lo largo de diez años has comprado 
un material y tienes una labor em
pezada. ¿Y ahora qué? ¿He de tirar 
la labor por la ventana? No es justo, 
y lo más lamentable es que mi plaza 
la ocupó una señora de la junta que, 
debido al revuelo que he armado, ha 
renunciado a ella y no ha tenido la 
decencia de devolvérmela, sino que 
se la ha dado a otra persona que es
taba, según ella, en lista de espera. 
Ni siquiera han dado un plazo razo
nable para que, si alguien no quiere 
repetir, le puedan conceder la plaza 
a otra. Se limitan a decir que la que 
no se apunte, se queda sin plaza. 
Las inscripciones eran del 1 al 15, 
pero debido a que he tenido dos 
fallecimientos en el espacio de un 
mes, y la boda de un hijo, en vez de 
ir el día 1 fui el 13 y ¡oh!, me quedé 
en la calle. ¿Hay derecho a esto? 
Es una pena que esta junta carezca 
de la comprensión y la humanidad 
necesarias para ver que, por circuns
tancias de la vida y en contra de tus 
deseos, no siempre puedes llegar a 
tiempo a muchos sitios. Considero 
que he sido víctima de una injusti

cia, pero ya sabe que la vida no si
empre es justa. Por ello desde estas 
líneas denuncio el hecho y ruego a la 
junta del Casal d’Avis de Can Sant 
Joan, que antes de tomar según 
qué decisiones, las  mediten y que 
tengan  en cuenta que, en algunas 
ocasiones, al que escupe hacia arri
ba le suele caer encima.

Elvira Sánchez  
Can Sant Joan

Cementiri municipal
Montcada sempre ha tingut lligams 
amb la pràctica d’esports de mun
tanya. Un exemple el tenim amb el 
centre excursionista El Cim, el CEAV 
i, fins i tot, en temps passats, el club 
de vehicles 4x4 anomenat TOTEM. 
Crec que actualment necessitem re
cuperar l’esperit d’aquell club de tot 
terreny per poder anar amb facilitat i 
prou garanties pels camins tortuosos 
del cementiri municipal. Si ets una 
persona jove i en plenes facultats, 
com és el meu cas, tan sols portant 
unes bones botes de muntanya, que 
et subjectin bé els turmells, és sufi
cient per moure’t amb seguretat per 
les intrínseques rampes d’accés que 
duen a les parts més altes del recin
te. Però si, per contra, ets una per
sona gran i amb les facultats minva
des, com és el cas de la meva mare, 
que necessita l’ajut d’un caminador, 
la cosa es complica. Com ja he dit, 
hauré de recuperar l’esperit d’aquell 
TOTEM i muntarli unes rodes amb 
tracció 4x4 al caminador perquè la 
propera vegada que hagi d’anar a 
veure els seus difunts pugui sortir
ne airosa de dita empresa.
Ara bé, sé que hi ha molta gent a la 
mateixa situació de mobilitat que la 
meva mare i no seria just que ella 
fos l’única montcadenca amb un 
caminador 4x4. Per tant, demanaria 
a qui pertoqui que, d’una vegada, 

s’arrangin el accessos del cementiri 
fentlos practicables per a tothom.

Marc Capella
Montcada

Carrils bici
El 2 d’octubre, un grup de 20 usua
ris de la bicicleta de Barcelona ens 
vam desplaçar fins a Palau Solità i 
Plegamans per conèixer el carril bici 
acabat d’estrenar. Creiem que aques
ta iniciativa s’ha de fer extensible a 
la resta de poblacions. Primer de 
tot, celebrem que alguns municipis 
de l’àrea metropolitana comencin a 
despertar pel que fa a polítiques de 
promoció de la bicicleta. Coneixem 
els problemes d’incomprensió que 
aquest pas pot portar als consisto
ris en pobles on l’estupidesa en l’ús 
del vehicle a motor arriba a extrems 
absurds. Contemplar que països més 
desenvolupats, com Holanda o Dina
marca, també ens distancien en aquest 
camp, ens provoca una gran enveja.
En el cas concret de Palau, malgrat 
donar un aprovat general a la via, vam 
recriminar als regidors que no se’ns 
hagués fet la consulta amb anterioritat 
com sí es va fer a un tècnic proposat 
per la Diputació i amb nul·la pràctica 
ciclista. Aquest costum de les adminis
tracions de consultar a persones poc 
coneixedores de la realitat quotidiana, 
pot provocar errors puntuals de dis
seny. Voldria aprofitar aquesta opor
tunitat per demanar més imaginació 
i valentia als ajuntaments metropo
litans per connectar els seus carrils 
bici i crear una xarxa tan evident com 
necessària.

Pol Ansó
Gallecs

Fe d’errates
El preu dels monogràfics de cuina que or
ganitza la Xarxa d’Equipaments als centres 
cívics l’Alzina i Can Cuiàs és de 5 euros 
per sessió mentre que els que es fan a Mas 
Rampinyo, organitzats per La Unió, costen 
12 euros o bé 10 per a les sòcies.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 3 de desembre

Voldria saber amb quina periodicitat es canvia la sorra dels parcs infan-
tils i quin manteniment es fa d’aquests espais. Considero que la sorra del 
parc de Terra Nostra està molt bruta i que s’hauria de renovar més sovint. 
Meritxell Velasco i Terra Nostra

El manteniment de l’àrea de joc de la plaça del Poble es fa setma-
nalment. Val a dir que en aquest espai no hi ha joc sorral, es tracta 
d’un paviment de seguretat de terra que abasta tota la zona i que 
es cava cada tres mesos pera aconseguir la seva descompacta-
ció. Per aquesta raó, és impossible canviar la sorra tal com vostè 
proposa. El que si es fa és omplir periòdicament els forats que es 
puguin produir | Sergio Hermoso, regidor de Serveis Municipals 
(PSC)

el clic

Pas de vianants

En el punt que mostra aquesta fotografia 
existia un pas de vianants que ha estat 
eliminat després de les obres d’asfaltat 
de l’av. Terra Nostra. No sé si ha estat 
decisió de l’Ajuntament o un oblit dels 
operaris que han pintat la carretera, 
perquè l’espai no ha estat marcat com 
la resta de places de vehicles. De tota 
manera, sigui el motiu que sigui, penso 
que caldria tornar a pintar-lo ja que des 
de l’escola Mitja Costa fins al següent 
pas pintat hi ha més de 100 metres de 
distància.

M. José Rivera. Terra nostra

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Valentine
Després de prop d’un mes de 
negociacions, la direcció i el 
comitè han arribat a un acord 
sobre l’Expedient de Regulació 
d’Ocupació presentat per la 
multinacional CIN i que afecta
rà finalment 54 persones a tot 
Espanya, 29 de la planta local. 
La pressió dels representants 
dels treballadors ha servit per 
rebaixar en 7 el nombre d’aco
miadats i per duplicar l’oferta 
inicial d’indemnitzacions quant 
als dies per any treballat –la di
recció proposava 20 i al final es 
pagaran 40, tot i que la xifra de 
mensualitats serà de 25 i no de 
40, com volia el comitè.
En general, ambdues parts 
consideren que l’acord és bo 
tenint en compte l’actual con
juntura però és obvi que el 
cost humà és important. Dels 
29 treballadors de Montcada 
que deixaran l’empresa, 18 es 
podran prejubilar però n’hi ha 
11 que hauran de recol·locar
se en el mercat laboral en un 
moment molt difícil per trobar 
feina. La direcció de Valentine 
reconeix que les conseqüències 
personals de l’ERO són dures, 
però les considera inevitables i 
necessàries per garantir el fu
tur de la fàbrica. Precisament 
aquesta qüestió és la que més 
preocupa la plantilla, que ha 
vist com en un any marxaran 
una quarantena de companys 
12 dels quals ja ho van fer la 
passada primavera. Malgrat 
que l’empresa asseguri que la 
planta és viable, els esdeveni
ments justifiquen el neguit dels 
treballadors que temem que la 
producció es derivi progressiva
ment cap a Portugal. Tan de bo 
les previsions de la multinacio
nal es confirmin i Valentine con
tinuï sent una de les empreses 
punteres del municipi.
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. Carmen Porro
Portaveu del PSC

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

garantia de progrés
El PSC es presenta a les properes eleccions al Par-
lament amb l’objectiu de continuar liderant el nos-
tre país, impulsar la transformació que necessita 
l’economia, completar la modernització dels ser-
veis públics, garantir la justícia social i el benestar 
i renovar la política per enfortir la democràcia. El 
Govern de la Generalitat ha completat una legisla-
tura en la que, tot i les dificultats econòmiques, ha 
pogut fer realitat actuacions de primera magnitud. 
Catalunya ha canviat i ho ha fet en positiu, hem 
avançat molt en temes clau, malgrat la crisi. En 
intensitat d’actuació i en ambició transformadora, 

els governs de progrés han superat amb escreix 
l’acció dels governs de la dreta. Volem seguir 
governant per continuar avançant. El president 
Montilla ha dirigit un Govern que ha fet possibles 
èxits rellevants per al país, en una legislatura en 
la qual la voluntat de pacte i el diàleg social han 
estat una constant.
Els i les socialistes tenim el coneixement, tenim la 
il·lusió, tenim les idees, els valors, les propostes 
i la gent... I tenim el president de la Generalitat 
que més clarament ha sabut afrontar aquests 
temps difícils i que més ha sabut defensar Ca-

talunya, entesa com els interessos col·lectius de 
tota la seva ciutadania. 
Hem governat el nostre país en els darrers set 
anys però també l’hem governat en fa més de 
trenta, de prop des dels ajuntaments. Coneixem 
Catalunya, sabem les seves realitats, trepitgem 
els seus racons, entenem les seves necessitats i, 
sobretot, confiem en els seus actius i en la seva 
gent. És per això que des d’aquest espai volem 
fer una crida a la ciutadania de Montcada per 
participar a les properes eleccions, perquè posin 
el seu gra de sorra per garantir el seu progrés.

si queremos, podemos cambiar las cosas
Sabemos que son tiempos difíciles marcados 
por una grave crisis económica que está ponien-
do en grandes dificultades a mucha gente. Y 
encima nos quieren imponer unas medidas que 
todavía empeoren nuestra situación: recorte de 
derechos laborales, de bienestar... Hay mucha 
gente desanimada, frustrada, desconfiada y 
harta y lo entiendo.
Dentro de unos días los vecinos de Montcada y 
de toda Catalunya tendremos que elegir hacia 
dónde debemos avanzar. Podemos elegir entre 
apretar el cinturón a los que menos tienen u 

optar por la solidaridad y la ampliación del bie-
nestar. Podemos optar por la ley del más fuerte 
o por recuperar el valor de lo público y colectivo. 
Si seguimos construyendo desaforadamente y 
explotando los recursos naturales o si queremos 
dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Si de-
fendemos los derechos del país con ambición y 
siendo un pueblo, o si renunciamos de entrada. 
Si nos resignamos delante de la corrupción o 
avanzamos democráticamente, con más trans-
parencia y otra forma de hacer política.
En definitiva, decidimos si queremos volver 

atrás con Convergència, si nos resignamos a 
perder los derechos y avances por la indecisión 
de los socialistas, o si apostamos por soluciones 
de izquierda y ecologistas.
Desde ICV-EUIA defendemos la opción de mucha 
gente de izquierdas que cree firmemente que, en 
un momento de crisis, necesitamos los valores de 
solidaridad y de equidad, combinados con ideas 
renovadas. El futuro lo escribirá la gente con su 
voto. La resignación paraliza, la esperanza movi-
liza y si nos movilizamos toda la gente de izquier-
das y ecologistas, el salto adelante es posible.

¡Tú también eres el Partido Popular!
Las próximas elecciones son de vital importancia si 
quieres un gobierno que luche contra la crisis y que 
devuelva a los ciudadanos más poder de decisión. 
Para recuperar la fe en la política, necesitamos un 
gobierno que confíe en ellas. En Montcada y en el 
conjunto de Cataluña hay que superar las barreras 
que el nacionalismo y el tripartito han impuesto. 
Estamos sufriendo los gobiernos de las prioridades 
equivocadas. El gobierno tripartito en Cataluña y el 
de Zapatero en España han olvidado que la política 
es trabajar para la gente. ¿No preferirías un gobierno 
que devolviera el poder y la libertad a los ciudada-

nos? ¿Un gobierno transparente y que gastase mejor 
el dinero de todos? El que tenemos ofrece una pési-
ma imagen de Cataluña: la desprestigia y la enfrenta 
con el resto de España. Es inestable, se contradice 
y está más preocupado por sus luchas internas que 
por los ciudadanos. ¿No preferirías un gobierno más 
preocupado por la sanidad y la educación que por la 
última ocurrencia de sus socios? El paro se ha dis-
parado: en Montcada cerca de 3.000 personas y en 
Cataluña cerca de 700.000 (el 18 %). La asistencia a 
los comedores sociales se ha multiplicado desde que 
gobierna Montilla y la inseguridad amenaza nuestras 

calles. ¿No preferirías un gobierno que luchara contra 
la pobreza creando puestos de trabajo y una econo-
mía más fuerte? En Cataluña faltan emprendedores 
y sobran empresas públicas. Ayúdanos a fomentar 
las inversiones y la creación de puestos de trabajo. 
Sólo el PP cumple, sólo nosotros hemos hecho lo 
que habíamos prometido cuando hemos goberna-
do. Sólo el PP sabe que el ciudadano es lo más im-
portante en una democracia. Si quieres solucionar 
los problemas de la inmigración, la inseguridad, la 
pérdida de valores, el paro, la falta de libertad de los 
catalanes… éste es tu partido: el Partido Popular.

gent valenta
Esquerra ha endegat la campanya “Gent Valenta”. 
De fet, tots nosaltres fem coses valentes: cuidem la 
família, aixequem la persiana cada dia, ens mullem 
per allò que creiem just, fem realitat la nostra voca-
ció... Però la gent d’Esquerra tenim aquell valor afegit 
de ser persones no conformistes que sabem pren-
dre decisions a contracorrent i valentes per assolir 
els objectius en què creiem. En aquest marc general 
de gent d’Esquerra, hi ha la gent que treballa a Mont-
cada i que ha agafat responsabilitats en l’executiva 
local: la Montse Ribera, llicenciada en Dret i en Rela-
cions Laborals, mare de dos fills, amant de la cultura 

i vinculada al teatre amateur; el David Passarell, ad-
vocat especialista en temes urbanístics implicat direc-
tament en la preservació del territori i que, d’aquí uns 
mesos, serà pare; la M. Àngels Teruel, àvia d’un nen 
i una nena, que als 49 anys decideix plegar d’una 
empresa en què feia 23 anys que treballava per en-
gegar un projecte de noves tecnologies; el Joan Fa-
bian i Andreu, pare de 2 nois, sindicalista, fins fa uns 
mesos soldador en una fàbrica que va fer un expe-
dient de regulació i que ara treballa en una empresa 
de logística; la Roser Solano, mare d’una noia i d’un 
noi, sempre compromesa amb el moviment feminis-

ta, que treballa de cartera, i el Josep Centelles, pare 
d’un nen, enginyer i director industrial d’una multi-
nacional. També hi donen suport la Neus Vinyals i 
la Montse Madurell que, sense militar a Esquerra, 
creuen en el nostre projecte de ciutat. I encapça-
lant el grup, Jordi Sánchez, llicenciat en Ciències 
Polítiques i en Història que treballa en una dinàmica 
empresa ubicada a Montcada i és president de la 
secció local i regidor a l’Ajuntament. Tots i totes, gent 
valenta que s’implica a Montcada, sense interessos 
particulars, amb l’única pretensió de treballar per la 
ciutat, pel país i per la gent d’aquest país...

Una Montcada millor
Estem davant d’unes noves eleccions al Parla-
ment de Catalunya, i Catalunya no és, ni més 
ni menys, que 900 Montcada’s repartides per 
tot el país. Fa trenta anys que estic treballant 
per Montcada, des de la política local. He estat 
vint anys a la oposició i onze anys en el govern 
municipal. Montcada sempre ha estat la meva 
passió.
He après en tot aquest temps dels meus pro-
pis errors, sempre per millorar. He après que no 
serveix per a res lamentar-te, sinó il·lusionar-te 
per tot allò per pots aconseguir. Treballar cada 

dia, amb més il·lusió, amb més entusiasme, amb 
més rigor, amb humilitat per aixecar Montcada. 
Aspirem modestament, però amb energia, a fer 
una Montcada millor en tots els sentits. No apa-
reixem com una gent que pretén tenir la solució 
per a tot o que podem fer miracles.
Aspirem, modestament però enèrgicament, a 
fer una Montcada millor en tots els sentits: en 
la feina, en la educació, en el prestigi de la nos-
tra ciutat. Des de CiU estem fent una campanya 
positiva, de bones maneres, d’explicar projectes 
i propostes, constructiva, de bon to, que generi 

actituds positives en la ciutat, perquè estic con-
vençut que a Montcada ja hi ha prou problemes, 
confusió i temors perquè n’afegim més des de 
la política.
Estem fent una campanya en to positiu, que 
mantindrem fins al darrer dia. Segurament no se 
l’aplicarà tothom: però a cada desqualificació hi 
posarem una proposta, a cada menysteniment 
un projecte i a cada pell de plàtan un somriure, 
perquè així ho necessita, ara, la nostra ciutat. 
Així ho hem fet sempre i així ho farem en el futur 
la gent de Convergència i Unió.
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Dia Mundial contra 
la violència de gènere
Organitza: Regidoria de Dona i Igualtat 
i Consell Municipal de Dones
25 dE novEMbrE, 18.30h
dAvAnt dE lA CASA dE lA vilA

1 dE dESEMbrE, 19h
PlAçA dE l’ESGléSiA

19 l divendres
Presentació. Del Trofeu Perico d’or Ciutat 

de Montcada. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de 

la Vila. Organitza: Penya Blanc i Blava.

Teatre. ‘La síndrome de Bucay’, de la 

Cia. Donsamí Magradat. Hora: 22h. 

Lloc: Auditori Municipal. Preu: 7 euros.

20 l dissabte
Visita. ‘La Sagrera, un barri de Sant An-

dreu’. Hora: 11h. Lloc: Sortida Metro 

Fabra i Puig. Organitza: Fundació Cul-

tural Montcada.

Xerrada. De brigadistes cubans. Hora: 

19.30h. Lloc: Casal Popular El Brot (Ca-

rretera Vella, 52). 

21 l diumenge
Teatre familiar. ‘Papirus’, de Xirriquiteula 

Teatre. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. Preu: 

3,5 euros.

Sensibilització. Partit de futbol contra la 

violència de gènere entre els equips fe-

menins de l’EF Montcada i de l’Igualada. 

Hora: 12h. Lloc: Estadi de futbol de Can 

Sant Joan.

22 l dilluns
Xerrada. ‘La violència masclista’, a càrrec 
dels Mossos d’Esquadra. Hora: 18h. Lloc: 
Kursaal. Organitza: Xarxa Veïnal Solidària. 

23 l dimarts
Hora del conte. ‘Escolta’m, mira’m, 
estima’m’, amb Sandra Rossi. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada. 

24 l dimecres
Cinema. Segona part de ‘Milenium’. 
Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. 

25 l dijous
Lectura. Del manifest en contra de la vio-
lència de gènere. Hora: 18.30h. Lloc: en-
trada de la Casa de la Vila.

Ple. Sessió ordinària de novembre. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

26 l divendres
Hora del conte. ‘Els nens de l’aigua’, a 
càrrec de L’Ós Mandrós. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

27 l dissabte
Medi ambient. Repoblació de la Serralada 

de Marina. Plantació d’alzines sureres. 

Hora: 10h. Lloc: Font del Tort. Organitza: 

Associació el Bosc és vida.

Visita. A la casa on va morir Joan Maragall.

Hora: 10.30h. Lloc: Balmes-plaça Mo-

lina de Barcelona. Organitza: Fundació 

Cultural Montcada. 

28 l diumenge
Excursió. Encerclem Collserola per la 

vessant del Llobregat. Hora: 9h. Punt de 

trobada: estació de Rodalies d’El Papiol. 

Organitza: CEAV.

1 l dimecres
Efemèride. Lectura del manifest del Dia 

Mundial contra la Sida. Hora: 19h. Lloc: 

plaça de l’Església.

2 l dijous
Inauguració. De l’exposició col·lectiva 

de Benito Marcos, Miquel A. Para i Joan 

Guerrero. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra nostra, 37
j.Recasens, av.catalunya, 65
guix, c. major, 25
Miró, c. orquidea, 8
j.Relat, c. major, 89
pardo, c. masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
j.Vila, pg. Jaume i, 26

19 20 21

26 27 2823 24 2522

29

rivas duran duran

J.relat rivas rivasguix recasens v.nietopardo 

v.nietopardo guix recasensJ.vila

1 32
J.relat J.relat

4 5

                     novembre/desembre

Dia Mundial contra la Sida
Lectura del manifest i confecció del tapís 
d’homenatge a les víctimes

Tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h

Tel. 934 451 888  |  de dilluns a divendres: 8 a 22h. dissabte:10 a 14h i 17 a 19h. diumenge:10 a 14h

Tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h i 17 a 19h. diumenge: 10 a 14h

Exposició

PinTURA i FOTOgRAFiA
Benito Marcos, Joan Guerrero 
i Miquel Àngel para
2 de desembre, a les 19.30h

exposició de 
la Biennal de 
Fotografia 2010
 
Fins al 12 de desembre

Teatre 
LA sÍndROMe 
de BUCAY
de la Cia. Donsamí Magradat
19 de novembre, a les 22h
preu: 7 euros

sala 
principal

TeATRe FAMiLiAR
papirus
xirriquiteula teatre
21 de novembre, 12h
sala Joan dalmau

Exposició  
recerca centroamérica
Fins al 12 de desembre
sala sebastià Heredia

30
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BIENNAL ESTATAL DE fOTOgRAfIA 2010

Miguel Parreño guanya el Premi d’Honor 
amb una sèrie d’imatges fetes al Marroc

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22

seTMAnA de LA CiènCiA
El Museu fa balanç dels 10 anys 
de campanyes arqueològiques

pàg. 23

deBUT AL CineMA
L’actor montcadenc Carlos Cuevas 
estrena el film ‘Cruzando el límite’
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Aquesta fotografia de nens de l’Atles marroquí ha estat una de les més votades pel jurat del certamen de fotografia

Miguel Parreño (Barcelona, 
1948)   s’ha endut el Premi d’Ho-
nor de la VII Biennal Estatal de 
Fotografia Medalla Ciutat de 
Montcada i Reixac, dotat amb 
600 euros, que organitza l’Agru-
pació Fotogràfica del municipi 
(Afotmir), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. El veredicte es 
va fer públic el 16 de novembre 
a la Casa de la Vila,  espai que 
acull les millors obres presenta-
des a concurs, que enguany ha 
comptat amb la participació de 
75 autors de Catalunya i de 8 

comunitats autonòmes. Parreño 
es dedica a la fotografia artística 
des dels anys setanta i té una sòli-
da carrera professional. Després 
d’una primera fase marcada per 
la seva faceta de dissenyador 
gràfic, amb obres conceptuals 
i abstractes, l’autor va optar 
per la fotografia de la realitat 
humana en les seves múltiples 
facetes. Les obres que l’han fet 
mereixedor del guardó estan fe-
tes en un poble de l’Atles marro-
quí i reflecteixen dones i nenes 
vestits a la manera tradicional. 
“M’interessa mostrar la di

versitat cultural perquè penso 
que està en perill i, més enllà 
del valor estètic de la fotogra
fia, crec que en el futur pot 
tenir un valor documental”, 
va dir l’autor. Parreño es mos-
tra partidari del tractament di-
gital de les fotografies en contra 
de les veus més puristes. “Tota 
imatge està tractada i, de fet, 
la primera adulteració ja par
teix de l’enquadrament”, va 
explicar. L’artista és membre de 
l’Afotmir i i ha impartit classes 
de fotografia digital al Centre 
Cívic Antigues Escoles de Mas 

Rampinyo, seu de l’Afotmir. El 
president de l’entitat, Pedro Ca-
ballero, va destacar l’augment  

de participació respecte l’an-
terior edi ció: “Creiem que el 
concurs ja s’ha fet un nom a 
nivell estatal i esperem que 
puguem continuar creixent”. 

Tant la regi dora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), com l’al-
caldessa, M.Elena Pérez (PSC), 
van encoratjar l’entitat a seguir 
sent el motor de la fotografia al 
municipi i a l’entorn. El jurat 
–format per Xavier Vilaregut, 
del Grup Fotogràfic de Man-
lleu; Miquel Peiró, de l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Catalunya, i 
Ferran Morán, de la Federació 
Catalana de Fotografia– també 
va concedir sis guardons esta-
tals i tres locals que van recau-
re en Joan Manuel Gago, Toni 
Nomdedeu i Pedro Caballero. 

Les millors obres presentades al concurs es podran veure a la sala d’exposicions de la Casa de la Vila fins al 12 de desembre

Laura Grau | Montcada

Parreño es mostra 
partidari de tractar les 
fotografies, en contra 
dels més puristes

D’esquerra a dreta, el guanyador, Miguel Parreño, la regidora Amèlia Morral, l’alcaldessa M.Elena Pérez i Pedro Caballero
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L’escriptor, poeta i crític literari, 
Juan Antonio Masoliver Róde-
nas (Barcelona, 1939), acaba de 
publicar el llibre La calle Fonta-
nills (Editorial Acantilado), que 
reuneix un conjunt de relats on 
l’autor retorna al món obsses-
siu de la infància i la pubertat, 
amb El Masnou com a escena-
ri. Aquest és el tercer volum de 
contes del nebot de l’erudit Juan 
Ramón Masoliver, que també té 
publicades tres novel·les i tres lli-
bres de poesia | LG  

> el crític Juan A. 
Masoliver publica 
un llibre de relats
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‘La síndrome de Bucay’ 
o el poder de la casualitat

Santi, un portalliteres de la sa-
nitat pública, està enamorat de 
Rosa, una noia amb qui coin-
cideix a l’autobus i que llegeix 
un llibre de Jorge Bucay. El jove 
té una concepció romàntica de 
l’amor, tot el contrari que el 
seu company de feina, Robert, 
un gran aficionat als westerns. 
Quan van a fer un servei, Santi 
descobreix que la víctima llegia 
el mateix llibre de Bucay que la 
Rosa. Però les coincidències no 

s’acabaran aquí. Aquest és l’ar-
gument de ‘La síndrome de Bu-
cay’, una comèdia agredolça de la 
companyia Donsamí Magradat 
que es podrà veure a l’Auditori 
Municipal el 19 de novembre 
(22h). L’obra, que es va estrenar 
al Versus Teatre l’any passat, ha 
tingut molt bon acollida entre el 
públic jove i compta amb la pre-
sència d’actors tan televisius com 
Xevi Gómez i Bernat Quintana, 
coneguts per la seva participació 
a la sèrie ‘El cor de la ciutat’.

L’obra compta amb actors de la sèrie de TV3  ‘El cor de la ciutat’

Una escena de ‘La síndrome de Bucay’, amb els actors Bernat Quintana i Xevi Gómez

TEATRE

Laura Grau | Montcada

Rialles i llàgrimes en una comèdia agredolça de Teatrac

         Maria Canga, estudiant de Direcció 
        Teatral i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre

L’Auditori va fer un ple absolut el 14 de novembre amb 
la comèdia ‘Hay motín, compañeras’ que, a més de 
deixar escapar forces rialles entre el públic, va colpe jar   
les seves consciències amb encertades crítiques so-
cials. Per cloure el cicle teatral ‘Montcada a Escena’, 
la companyia Teatrac, de l’Abi, es va atrevir amb un 
text complex i inèdit del dramaturg Alberto Miralles i 
ho va fer sense caure en la comicitat dels personatges 
estereotipats, un dels perills d’una obra com aques-
ta, ambientada en una presó de dones amotinades. El 
director del muntatge, Josep Lluís Jiménez, ha sabut 
extreure la humanitat de cadascun dels personatges, 
que oscil·len entre la paròdia i el drama, mantenint la 
denúncia social. Cal remarcar la lleugeresa amb què 
transcorre l’espectacle, d’una hora i mitja de durada, 

tenint en compte que l’acció es concentra en un sol 
espai i pràcticament en un únic fragment temporal. 
L’excel·lent treball actoral, amb diàlegs plens de rit-
me, impedeixen que la intensitat de l’obra decaigui en 
cap moment. L’ús d’alguns fragments musicals que 
van directes a la memòria col·lectiva contribueixen a 
atrapar l’atenció del públic. Per contra la il·luminació 
lineal i l’escenografia escassa i poc funcional, treballen 
en contra dels actors, sobre els quals recau tot el pes 
de la dramatúrgia. Però, en conjunt, l’obra fa passar 
una bona estona a l’espectador i no deixa indiferent a 
ningú, tant per la vessant còmica com per la vessant 
de denúncia, que abasta temes tan actuals com la vio-
lència de gènere, les fisures del sistema judicial i la 
corrupció a les institucions.

Crítica teatral
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Marcos, Para i guerrero 
fan una mostra conjunta

El 2 de desembre s’inaugura a 
l’Auditori Municipal (19.30h) 
una exposició en què compar-
teixen espai les propostes de 
tres artistes de Santa Coloma 
de Gramenet, els pintors Beni-
to Marcos (Medina del Cam-
po, 1952) i Miquel Àngel Para 
(Barcelona, 1962), i el fotògraf 
Joan Guerrero (Tarifa, 1940). 
A més de viure a la mateixa 
ciutat, els tres mantenen des de 
fa molts anys una bona amistat, 
motor principal d’aquesta expo-
sició que es va estrenar al maig 
passat al Monestir de Sant Jero-
ni de la Murtra (Badalona). 

Recorregut sentimental. “Mun
tar aquesta  mostra va ser l’ex
cusa per passar bones estones 
junts i alhora fer un recorre
gut sentimental per tres ciu

tats amb les quals tenim forts 
vincles, Badalona, Montcada 
i Santa Coloma de Grame
net”, ha explicat Marcos, que 
al 1996 va guanyar el Premi de 
Pintura Juan Ramón Masoliver, 
certamen en què Para va resul-
tar finalista al 2004.  L’obra dels 
dos pintors se situa en l’àmbit 
de l’abstracció. La pintura de 
Marcos és enigmàtica i expres-
siva, mentre que Para busca 
l’evocació a través de formes 
jeroglífiques i composicions 
fragmentàries. Les fo to   grafies 
de Guerrero, autor habitual de 
diaris com El País i El Periódico, 
mostren una altra cara del riu 
Besòs, com un espai de trobada 
de diferents cultures. Després 
de visitar Montcada, la mostra 
col·lectiva farà la seva última 
parada a la ciutat on resideixen 
els tres autors. 

Els tres artistes viuen a Santa Coloma i mantenen llaços d’amistat

D’esquerra a dreta, Miquel A.Para, Benito Marcos i Joan Guerrero, els tres de Santa Coloma

AuDITORI MuNICIpAL

Laura Grau | Montcada

Les primeres campanyes arqueo-
lògiques al jaciment Les Maleses 
es van fer als anys vuitanta, pro-
mogudes pel Museu Municipal, 
però no va ser fins al 2000 que 
es van dur a terme de manera 
anual. Des d’aleshores cada mes 
de juliol, un grup d’arqueòlegs i 
voluntaris –la majoria estudiants 
de l’institut Montserrat Miró– 
pugen durant tres setmanes a 
l’assentament per participar en 
les excavacions. “Deu anys des
prés, les troballes fetes ens per

meten tenir una imatge força 
aproximada de com devia ser 
aquest poblat fa 2.300 anys”, 
va dir l’arqueòloga, Gemma Hi-
dalgo, a l’acte de reconeixement 
dels voluntaris que l’Associació 
Amics del Museu va fer el 17 de 
novembre a la Casa de la Vila.

Poblat estàndard. Hidalgo va 
resumir la informació recopila-
da fins ara sobre el poblat, que 
presenta un urbanisme típic de 
l’època ibèrica laietana, amb al-
gunes peculiaritats que s’han de 

continuar investigant. “Dispo
sar d’aques tes dades no seria 
possible sense la tasca inesti
mable dels més de 150 volun
taris que han passat pel jaci
ment”, va remarcar la directora 
del Museu, Mercedes Durán, 
qui va agraïr als assistents el 
temps dedicat a desvetllar els 
enigmes del poblat. Només una 
desena de voluntaris va acudir 
a la convocatòria. Tots ells van 
valorar positivament l’experièn-
cia i alguns no descarten tornar 
a repetir-la l’estiu vinent.

jACIMENT DE LES MALESES

el Museu homenatja els voluntaris 
que han participat a les excavacions 
Deu anys de treballs continuats han permès reconstruir com vivien els primers pobladors íbers
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Arqueòlegs i voluntaris posen a l’apartat ibèric del Museu Municipal, on s’exposa bona part de les restes localitzades al jaciment Les Maleses

Laura Grau | Montcada
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LA SALLE MONTCADA

el documental del centenari resulta 
ben rebut per la comunitat educativa
El devedè es pot adquirir per 10 euros al departament municipal de Montcada Comunicació

Més d’un d’assistent va sortir 
amb llàgrimes als ulls després de 
veure el documental ‘La Salle, 
100 anys fent poble’, que Mont-
cada Comunicació va estrenar 
el 12 de novembre, al teatre 
del centre educatiu, per on van 
passar prop de 200 persones. El 
tercer reportatge de llarga dura-
da produït per l’ens municipal 
–després dels que va dedicar a 
Aismalibar i al Travimo– repas-
sa els inicis de l’escola i la seva 
evolució al llarg del temps, amb 
especial atenció a esdeveniments 
tràgics com la guerra civil o la 
riua da del 1962. “M’ha agra
dat molt veure imatges anti
gues tant de Montcada com 
de l’escola”, va dir Jaume Puig, 
exalumne i un dels mítics juga-
dors de l’equip d’hanbdol. 

Esport i teatre. El documental 
també repassa l’evolució d’acti-
vitats vinculades al centre, com 
l’esport i el teatre. El qui ha es-
tat responsable del grup teatral 

fins ara, Alfred Disla, va mani-
festar la seva emoció “en veure 
la gran quantitat d’obres que 
hem dut a l’escenari”. Per al 
director del centre, Joan Josep 
Masegosa, “el treball resumeix 
bé la història del centre”. Un 
dels pocs alumnes que va assis-
tir a la projecció, Sergio Santafé, 

va apuntar que “el vídeo l’hau
rien de veure tots els alumnes 
del centre”. La regidora d’Edu-
cació, Ana Rivas (PSC), va lloar 
la tasca de Montcada Comuni-
cació per “contribuir a rescatar 
la història d’una escola amb 
una llarga tradició i un elevat 
prestigi entre la població”. 

Molts assistents a la presentació del documental van adquirir un exemplar del devedè
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Silvia Díaz | Montcada Nova
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Carlos Cuevas estrena 
la seva primera pel·lícula

Ja es pot veure a les sales de ci-
nema catalanes el thiller psicolò-
gic ‘Cruzando límites’, la prime-
ra incursió cinematogràfica de 
l’actor montcadenc Carlos Cue-
vas, conegut per la seva apari-
ció a la sèrie ‘Ventdelplà’ de 
TV3.  El film narra la història 
d’un grup de joves problemàtics 
internats pels seus pares en un 
centre de reeducació que aplica 
unes teràpies peculiars. Cuevas 

interpreta un dels companys 
del protagonista, interpretat per 
Marcel Borràs. “Tot i tenir un 
paper petit, estic molt content 
de formar part d’un projecte 
que tindrà repercussió inter
nacional”, ha explicat l’actor. 
El film, que compta amb actors 
com Fernando Guillén Cuer vo, 
ha estat venut a diferents paï-
sos i és l’òpera prima de Xavi 
Giménez, director de fotografia 
d’‘Àgora’ i ‘Darkness’.

L’actor montcadenc té un paper secundari a ‘Cruzando el límite’ 

D’esquerra a dreta, Carlos Cuevas, amb Marcel Borràs, Elena Furiase i Fernando Guillén Cuervo

CINEMA

Laura Grau | Redacció
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La presentació de les noves parelles lingüístiques es va fer en una de les sales de La Unió
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Voluntaris i aprenents fan 
la trobada inicial a La Unió 

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

Les parelles lingüístiques mantindran 10 cites fins al febrer 

Ricardo Calderón, de Bolívia, 
i Marga Bach, de Montcada i 
Reixac, són una de les 15 pa-
relles lingüístiques que ha creat 
el Servei Local de Català (SLC) 
en el marc d’una nova edició 
del programa Voluntariat per la 
llengua, presentada el 4 de no-
vembre a La Unió, entitat que 
col·labora per primera vegada 
en la iniciativa. Calderón treba-
lla de comptable en una empresa 
de Montcada, municipi on viu 
des que va arribar a Catalunya 

ara fa un any. Parlar català és 
un plus més per a la seva feina 
i per això es va apuntar als cur-
sos de l’SLC i ara participa en 
aquest programa. “Vull agafar 
fluïdesa i perdre la vergonya 
d’expressarme en català”, va 
explicar a la seva companya de 
conversa. Bach fa de voluntària 
per quarta vegada consecutiva 
perquè “és una experiència 
molt enriquidora”. Tots dos 
s’hauran de trobar una mínim 
de 10 vegades per conversar 
una hora. 

Laura Grau | Mas Rampinyo

el retro-visor
núria Riera

Fins al primer terç del segle XX l’economia de Mont-
cada es basava en l’agricultura. El cultiu de vinya, 
blat, patates i arbres fruiters era habitual entre la 
població. Això va canviar amb la industrialització, 
però avui dia encara queden vinyes com a testimoni 
d’aquest fet. Fa més de 70 anys que la família Riera 
Cabané, de Mas Rampinyo, explota una vinya que 
ha passat de pares a fills. Originàriament, la vinya 
era part del patrimoni dels amos de la masia de Ca 
n’Albinyana fins que la va comprar Pere Molist i Vi-
larrassa, veí de Mas Rampinyo. Al febrer del 1956 la 
propietat va passar a mans de Josep Riera Navarra, 
conegut com ‘el Fàbregues’, resident al carrer d’en 
Gran. Aquest la va llegar al seu fill gran, Josep Riera 
Font, qui en morir el seu pare, al 1963, la va lliurar al 
seu germà petit Francesc Riera Font, que la va con-
rear fins que va morir al 1995. Des de llavors per-
tany als seus fills, Marc i Josep Riera Cabané, que 
dediquen el seu temps lliure a mantenir la vinya.

Adequar-se a l’actualitat. La propietat familiar ha 
passat per tres generacions. Inicialment era un mitjà 
de vida, conreaven la vinya per obtenir vi i el posa-
ven a la venda. Marc Riera és qui se’n cuida actual-
ment i ho fa per mantenir la tradició però, sobretot, 
com afició. A la plantació es poden trobar diferents 
tipus de raïm: pansalet, que és el que més predo-
mina, moscatell i ull de llebre, entre altres. Avui dia 
continua fent la verema, però amb unes tècniques 
més mecanitzades. Fa uns anys el raïm es duia de 
la vinya fins a la casa familiar, situada al carrer Alt de 

Sant Pere, on es trinxava. El most obtingut es posava  
al cup –recipient d’obra– per tal que fermentés. Ara 
una màquina més moderna permet obtenir el most 
a la mateixa vinya,  estalviant el trasllat del raïm. De-
penent de l’any, els Riera poden produir entre 300 
i 500 litres de vi de taula seguint un procediment 
totalment artesanal.

La tradició de la verema sobreviu
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Francesc Riera Font, carregant raïm durant la verema de l’any 1983

La família Riera fa més de 70 anys que conrea la vinya a Mas Rampinyo per fer vi de taula 
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El CD Montcada continua im-
mers en la seva lluita per man-
tenir la categoria de Primera 
Catalana. Els verds sumen, 
però amb comptagotes. Des 
de l’última victòria al camp del 
Peralada, el 17 d’octubre, els 
homes d’Iván Rodríguez han 
aconseguit 2 dels 12 punts en 
joc a les darreres quatre jor-
nades. La plantilla local s’està 
començant a ressentir de les 
lesions. Així, al darrer matx 
contra el Gramenet B (0-0), 
el tècnic no va poder comptar 
amb Quim Solano, Micki, Ser-
gio Fernández i Kevin. A més, 
tampoc van poder jugar per 
sanció Jordi Salvanyà, expulsat 
la jornada anterior al camp del 
Rubí (1-0) i que haurà de com-
plir 4 matxs de càstig, i Andrés, 
que va haver de descansar per 
netejar l’acumulació de 5 targe-
tes grogues. 

Valoració. “Sumar sempre és 
positiu, però hem d’intentar 
no deixar escapar punts a 
casa”, va indicar l’entrenador 
sobre el partit contra la Gra-
menet B. Respecte al matx 
a Rubí, el CD Montcada no 
va veure massa clar el penal 
que va significar l’únic gol de 
l’enfrontament i l’expulsió de 
Salvanyà per considerar-los 
“injustos”.

Sílvia Alquézar | Redacció

fuTBOL. pRIMERA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

BàsQUeT
El Valentine deixa els últims 
llocs de la Copa Catalunya 
amb tres victòries seguides

KORFBAL
El CK Montcada debuta a la Lliga 
Nacional amb una derrota a la pista 
del Vacarisses, l’actual campió

pàg. 28 pàg. 28 

Un Cd Montcada amb força baixes 
per lesió suma amb comptagotes
Els homes d’iván Rodríguez, al setzè lloc amb 11 punts, han aconseguit 2 dels 12 últims punts en joc
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El CD Montcada va empatar a zero contra el filial de la Gramenet a l’estadi de la Ferreria, a la darrera jornada de lliga disputada 

fuTBOL SALA

Silvia Díaz  | Redacció

el Mausa perd a 
Mataró després 
de 14 mesos 
d’imbatibilitat

L’FS Mausa ha perdut el seu 
rècord d’imbatibilitat després 
de 14 mesos sense conèixer la 
derrota. I ho ha fet d’una ma-
nera dolorosa, ja que va caure 
derrotat de forma inesperada a 
la pista del Mataró, el penúltim 
del Grup Primer de Primera B, 
per 7 a 6. “Estic molt empipat 
amb els meus jugadors per 
la seva actitud, van mostrar 
poca concentració i en defen
sa no van estar gens encer
tats”, va dir el tècnic. Jaro as-
segura que el partit va ser molt 
dolent, malgrat que en alguns 
moments del matx van tenir a 
mà la victòria. “Almenys ens 
consola que, si havíem de 
perdre, ho hàgim fet ara i no 
quan una derrota ens compli
qui més les coses”, ha apuntat 
Jaro. A la jornada anterior, el 
Mausa va vèncer al pavelló Mi-
quel Poblet el Bosco Rocafort 
per 6-3 amb 4 gols del jugador 
Mario Litrán.

El Mausa va sorprendre perdent a Mataró
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  El davanter Paco Tamudo reapareix després de set mesos de baixa per lesió

La notícia més positiva del partit 
contra la Gramenet B va ser la re-
aparició del davanter Paco Tamudo 
després de set mesos de baixa per 
una lesió al genoll que el va obli-
gar a passar per quiròfan al març. 
Davant del filial del Santa Coloma, 
Tamudo va jugar 30 minuts, durant 
els quals el jugador verd afirma 
que va experimentar bones sensa-
cions. “No vaig tenir cap molèstia 

al genoll, ara és una qüestió més 
muscular perquè, després de tants 
mesos d’inactivitat, m’haig de po-
sar a to físicament”, ha indicat el 
davanter verd, qui creu que, al ge-
ner, ja podrà aguantar el ritme d’un 
partit sencer. Respecte a la planti-
lla, Tamudo opina que “la salvació 
costarà una mica, perquè tenim un 
equip una mica justet però, al fi-
nal, ens salvarem”.

A banda de la recuperació de Tamu-
do, el club verd s’ha vist reforçat als 
darrers dies amb la incorporació del 
davanter Jordi Sánchez, de 20 anys, 
que arriba a Montcada en qualitat 
de cedit per part del CE Sabadell.
D’altra banda, el CD Montcada ha 
canviat la direcció d’accés al seu 
web per motius de seguretat i millo-
ra. La nova adreça és www.montca-
dacd.com | SA 
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La portera de l’EF Montcada, Yolanda García, va sofrir un trencament del pòmul dret
que la va deixar sense coneixement al terreny de joc al final del partit contra el Can Deu

No tot és glamour i salaris mul-
timilionaris al futbol. Hi ha 
milers de persones que cada 
cap de setmana salten al camp 
amb la il·lusió de practicar el 
seu esport favorit i passar una 
estona amb els amics. Però, de 
vegades, es corren certs riscos i 
es viuen situacions comprome-
ses com la que va tenir lloc el 7 
de novembre al camp municipal 
de Can Sant Joan. Es disputava 
un partit del Grup Segon de la 
Primera Divisió femenina entre 
l’EF Montcada i el Can Deu de 
Sabadell. Ja a les acaballes, el ge-
noll d’una davantera visitant va 
impactar de manera fortuïta a la 
cara de la portera local, Yolanda 

García, qui va perdre el coneixe-
ment durant uns instants que es 
van convertir en eterns per a les 
persones que hi havia en aquell 
moment presenciant el matx a 
l’equipament esportiu. 

Resposta. La ràpida reacció de 
diverses persones que presen-
ciaven el matx va permetre a la 
portera recuperar la respiració i 
ser traslladada a l’hospital de la 
Vall d’Hebron amb un trenca-
ment del pòmul dret. La jugado-
ra es troba bé, tot i que té la cara 
força adolorida. Els metges han 
descartat, per ara, la intervenció 
quirúrgica a l’espera de veure si 
l’os se solda pel seu natural. 
García, de 40 anys, té una pe-

rruqueria a Terra Nostra que ja 
va obrir als pocs dies de donar-
li l’alta mèdica. “Estic bé, tinc 
una mica de mal de cap, però 
sóc autònoma i visc del meu 
negoci”, afirma l’esportista que, 
abans de jugar a futbol, s’havia 
dedicat al culturisme. Va arribar 
a l’EF fa tres temporades, tot i 
que aquesta és la primera que 
juga de portera. “És molt valen
ta i té molt mèrit el que fa”, ha 
manifestat el tècnic montcadenc, 
Antonio Moya, qui recorda que 
els veritables herois de l’esport 
són gent com la Yolanda. El club 
ha agraït a tothom que era pre-
sent al camp el seu suport i ajuda 
en aquells moments tan difícils. 
El partit va acabar amb la vic-

tòria del Can Deu per 1-3. A la 
jornada següent, l’Escola –molt 
castigada per les lesions– va per-
dre al camp del Santpedor per 

un contundent 9-0. “Vam do
nar tot el que vam poder, però 
va ser impossible fer res”, ha 
dit el tècnic. 

fuTBOL fEMENí. pRIMERA DIVISIÓ

L’altra cara de l’esport amateur 

La Unió torna a ensopegar a casa 
però venç al camp del Palautordera

fuTBOL. SEgONA TERRITORIAL

La Unió ha tornat a escriure el 
mateix guió als dos últims par-
tits que fa quinze dies. Els homes 
d’Osvaldo Leboso van guanyar 
al camp del Sant Esteve de Pa-
lautordera per 1-3 en un bon 
matx dels montcadencs però, 
a la jornada següent, van caure 
derrotats a casa contra el San-
ta Eulàlia de Ronçana per 1-2. 
“Aquest any tenim una plan
tilla que juga millor en camps 
més grans que el nostre”, opi-
na el president, José González. 
Per la seva banda, l’entrenador 
considera que “l’equip s’està 
ressentint per tenir pocs efec
tius”, una queixa reiterada del 

tècnic des de principi de tem-
porada. “No pressionem, se’ns 

compliquen els partits i no re
muntem”, explica Leboso. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip femení de l’EF Montcada va viure un gran ensurt al partit contra el Can Deu  
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El tècnic, osvaldo Leboso, considera que la plantilla es ressenteix per falta d’efectius
La UD Santa María es manté a 
dalt de la classificació del Grup 
Dissetè de Tercera Territorial 
després de sumar dues noves 
victòries. Els homes de José 
Luis Sánchez van vèncer el 
Clot per 2-0 i, a la jornada se-
güent, van superar el Singuer-
lín per 2-3 en un matx que van 
acabar amb 9 jugadors després 
de les expulsions de Pope per 
vermella directa i de Gerard 
per doble amonestació, totes 
dues a la segona part.
El partit va ser molt emocio-
nant, amb alternances cons-
tants en el marcador. El Santa 
María va fallar un penal al pri-
mer temps però, a la represa, 
Toni va aconseguir el gol de la 

victòria al minut 87 en transfor-
mar una pena màxima. L’equip 
té 16 punts.

el santa María guanya 
tot i acabar amb 9 homes

fuTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa María està fort aquesta temporada

La Unió va tornar a perdre a casa, en aquest cas contra el Santa Eulàlia de Ronçana per 1-2
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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El club ha superat el Sant Josep (81-79), el premià (74-76) i el Sant Adrià (86-78)

El Valentine ha donat un gir 
espectacular que s’ha traduït en 
una ratxa de tres victòries con-
secutives que li han permès sor-
tir de la cua de la classificació al 
Grup Segon de la Copa Catalun-
ya. L’arribada de Boris Balibrea 
a la banqueta ha estat un revul-
siu per al conjunt montcadenc, 
que ara es troba a la dotzena 
posició, amb 4 triomfs i 4 derro-
tes, i un partit ajornat que dispu-
tarà a casa contra el Sant Josep 

de Girona el 5 de desembre. Els 
locals han superat dos rivals de 
dalt de la taula com són el Sant 
Josep de Badalona, per 81 a 79 
i, el Sant Adrià, per 86 a 78. En 
aquest últim matx, el Valentine 
va lliurar la victòria a l’afició 
coincidint amb la presentació 
de tots els clubs de l’entitat. Va 
ser un partit emocionant fins als 
darrers instants quan, després 
que el rival igualés el marcador, 
el Valentine –que va arribar a 
tenir un avantatge favorable  de 

16 punts– es va retrobar amb el 
ritme i l’encert final per adjudi-
car-se els dos punts en joc. Una 
setmana abans, els homes de 
Balibrea van jugar davant del 
Premià, el cuer del grup, al qual 
van vèncer per 74-76. Els mont-
cadencs van controlar el partit 
des del principi, anant gairebé 
sempre al davant en l’electrònic. 
“Estic molt content de l’actitud 
de la plantilla, és un grup 
molt treballador”, ha comentat 
l’entrenador.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSquET. COpA CATALuNYA

el Valentine surt de la cua amb 
tres victòries consecutives 

L’equip ha sumat un punt a les tres últimes jornades davant de tres rivals complicats

La Salle masculí ha baixat fins a 
la sisena posició de la Lliga Ca-
talana en haver encadenat una 
ratxa negativa de resultats amb 
dues derrotes i un empat contra 
rivals molt complicats. Després de 
l’ensopegada a la pista del Grano-
llers (28-24), els homes de Dídac de 
la Torre van empatar ‘in extremis’ 
a 31 gols en la seva visita a Bordils. 
Segons el tècnic, l’equip montca-

denc va dominar la primera part 
però, a la represa, la pressió del 
públic i les decisions arbitrals van 
fer que anés a remolc en el mar-
cador. Dos segons abans d’acabar 
el partit, una jugada col·lectiva va 
possibilitar l’empat “davant d’un 
rival difícil, tot i que va per sota 
a la taula”, opina de la Torre.
A la darrera jornada disputada, La 
Salle sabia que el matx davant del 
Banyoles, el líder, era molt compli-

cat, com va succeir. Els montca-
dencs ho van donar tot, però no 
va ser el seu dia ni en defensa ni 
en atac, acabant perdent per 30-33. 
“Ens van afectar molt les exclu
sions i algunes decisions arbi
trals, però reconec que no vam 
estar bé”, explica el tècnic local.
La Salle es troba a la sisena posi-
ció amb 9 punts, empatada amb el 
Manyanet i el Pardinyes. El líder 
segueix sent el Banyoles, amb 14.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL MASCuLí. LLIgA CATALANA

La salle baixa al sisè lloc després 
d’una ratxa negativa de resultats
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> La salle iste supera el sant Cugat (26-11)
La Salle Iste continua invicte a Primera Catalana després d’haver gua-
nyat a les dues últimes jornades. Les noies d’Esperanza Hoyos van su-
perar el Sant Cugat per 26 a 11 al pavelló Miquel Poblet, en un matx que 
al minut 8 ja guanyaven per 5-0. El rival no va suposar cap problema per 
al Montcada, acabant la primera part amb el resultat de 10 a 2. Precisa-
ment, aquesta superioritat va provocar que, a la represa, les jugadores 
locals es confiessin i el rival marqués 9 gols. La plantilla va reconèixer 
que “esperava un equip més fort del que es va trobar”, com afirma la 
jugadora Núria Sánchez. D’altra banda, l’equip montcadenc va derrotar 
el Molins de Rei per 16 a 21 en un partit molt desigual entre la primera 
i la segona meitat. En el primer temps, La Salle Iste va estar “espessa” 
en atac, en paraules de la jugadora Marta Casajuana, mentre que a la 
segona va intensificar la defensa i va aprofitar els contraatacs  | SA
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L’aler Raúl Ortega és un dels jugadors més importants del primer equip del Valentine
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La Salle masculí ha encadenat uns resultats negatius que l’han fet baixar llocs a la taula 

El CK Montcada va plantar cara 
al Vacarisses (15-11), el vigent 
campió de la Lliga Nacional, en 
el seu debut a la competició el 14 
de novembre. El matx va ser molt 
igualat durant el primer temps, 
que va acabar amb empat a 6 amb 
un marcador totalment obert. 
Durant els primers 10 minuts de 
la represa, es va mantenir la ma-
teixa tònica d’igualtat, sense que 
el Vacarisses trobés la manera de 
trencar el partit. La bona defensa 
dels montcadencs els va mante-
nir vius, fins que els locals van 
encadenar dues cistelles consecu-
tives sumant un parcial de 5-1. El 
Montcada ja no va poder remun-
tar l’avantatge, però no va llençar 
en cap moment la tovallola fins al 

darrer minut de l’enfrontament. 
Per la seva banda, el CK Mont-
cada B ha debutat a la lliga de 
Segona Divisió, de la qual n’és el 
campió, amb una victòria davant 

del Vacarisses B per 8 a 13 en un 
matx que es va resoldre a la sego-
na meitat en millorar els montca-
dencs l’eficàcia en el llançament i 
la intensitat defensiva. 

Sílvia Alquézar | Redacció

KORfBAL. LLIgA NACIONAL

el CK Montcada planta cara al 
campió en el seu debut a la lliga

El segon equip del CK Montcada va quedar campió de Segona Divisió la temporada passada
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Sílvia Alquézar | Redacció

fuTBOL SALA

BÀSquET. CEB CAN SANT jOAN

Els dos equips sèniors del 
CEB Can Sant Joan s’han 
retrobat amb la victòria 
després de diverses set-
manes perdent. El conjunt 
masculí va superar el CB 
Santa Perpètua per 46 a 

62, en un matx dominat 
des del principi pels mont-
cadencs. D’altra banda, el 
bloc femení va vèncer el 
Lliçà d’Amunt per 41 a 54 
en un partit on s’ha jugat 
bé en l’aspecte ofensiu | SA  

L’AE Can Cuiàs va encai-
xar una dolorosa derrota 
a la pista de Les Fonts de 
Terrassa per 9-5 en un matx 
amb dues parts. A la prime-
ra, el rival va començar do-
minant amb un 2-0, però els 
montcadencs van reduir di-
ferències arribant al descans 
amb un 2-1. A la represa, 
el Can Cuiàs va desaparèi-
xer de la pista davant d’un 
equip que va pressionar 

molt fins aconseguir un 
parcial de 9-1. El conjunt de 
Can Cuiàs va reaccionar, 
però massa tard. El rival es 
va relaxar i els montcadencs 
van maquillar el resultat 
fins al definitiu 9-5. “És una 
derrota que fa mal, però 
hem d’aprendre dels er
rors per seguir millorant”, 
explica el tècnic, Matías 
Ruiz. Al matx anterior, el 
Can Cuiàs va vèncer la Sar-
dana per 5-4.

El femení s’imposa al Lliçà i el masculí, al Santa perpètua

L’equip és sisè al Grup Quart de primera Divisió

els dos equips sèniors es 
retroben amb els triomfs

el Can Cuiàs ensopega 
a Les Fonts a la represa> L’eF Montcada cau amb els de dalt

L’equip sènior mascu-
lí  de futbol sala de l’EF 
Montcada ha perdut amb 
els dos primers classifi-
cats del Grup  Quart de 
Segona Divisió. Els locals 
van caure a la pista del 
Pallejà, el líder amb 13 
punts, per 7 a 3. Una se-
tmana abans, els homes 
de José Luis Carrasco van sortir derrotats contra el Castellar, 
el segon classificat, per 1-3. El bloc montcadenc, format per 
jugadors molt joves provinents del juvenil de l’EF, es troba a 
la cinquena posició amb 9 punts | SA  

El sènior masculí del CEB Can Sant Joan va vèncer el Santa Perpètua 
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> La salle B encaixa la primera derrota
L’equip sènior B de La Salle ha perdut el primer matx de lli-
ga a Tercera Catalana, en caure derrotat al pavelló Miquel 
Poblet davant del Gavà per 34 a 36. Els homes que dirigeix 
l’entrenador Pere Arbona es troben al quart lloc de la taula 
del Grup B amb 6 punts | SA

> L’elvira-La salle A masculí, més líder
El sènior A masculí de l’Elvira-
La Salle es manté més líder al 
Grup Tercer del Campionat de 
Catalunya, on es troba invicte 
amb 8 victòries. A les dues 
últimes setmanes, el conjunt 
local va vèncer el Sentmenat 
B per 84 a 54 i va superar el  
Gassó Ripollet per 31 a 43. Per 
la seva banda, el sènior B masculí està classificat a la desena 
posició del Grup Primer de la mateixa competició i el conjunt 
femení és sisè al Grup Segon del Torneig Sènior B | SA
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> el Mausa B perd els primers punts
L’FS Mausa B va perdre els primers dos punts de la lliga 
en empatar a dos gols contra el Mataró a domicili. Malgrat 
tot, els locals segueixen líders del Grup Tercer de Segona 
Divisió, amb 13 punts. Al matx anterior, els montcadencs 
van vèncer l’Atlètic Premià per 8-3 | SA
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
organitzen el dia 20 la pre-
sentació dels Jocs Escolars 
al pavelló Miquel Poblet. 
La festa s’iniciarà a les 
10.15h amb la desfilada de 
tots els equips participants, 
provinents de les diferents 
escoles, instituts i clubs que 
competeixen a les lligues. 
Després dels parlaments a 
càrrec de les autoritats mu-
nicipals, començaran les 
activitats esportives adap-
tades per a cada edat. Els 
més petits –P3, P4 i P5– fa-
ran un circuit de psicomo-
tricitat posant en pràctica 
els coneixements que apre-
nen al llarg del curs. Els in-
fants de multiesport també 
jugaran als tres esports 
que fan durant la tempo-
rada: bàsquet, handbol i 
futbol sala. Totes aquestes 

propostes es faran a l’inte-
rior del pavelló.

Categories superiors. Pel 
que fa als més grans –els 
benjamins, alevins i infan-
tils– també passaran un 
matí divertit amb propos-
tes esportives que tindran 
lloc a l’exterior de l’equipa-

ment esportiu. També hi 
ha prevista la instal·lació 
d’algun joc per als més pe-
tits. Segons els organitza-
dors, la presentació clourà  
cap a les 12.15h. Enguany, 
les competicions extraes-
colars mouen al voltant 
de 800 infants i joves de 
les diferents escoles, insti-

tuts i clubs de la localitat. 
Segons ha informat l’IME, 
la festa de presentació dels 
Jocs Escolars té prevista 
l’assistència de més de 500 
esportistes. No hi podran 
participar els jugadors dels 
instituts perquè dissabte 
al matí tenen jornada de 
lliga.  

ESpORT EXTRAESCOLAR 

El pavelló Miquel Poblet s’omple de gom a gom cada any amb motiu de la presentació dels Jocs Escolars

Sílvia Alquézar | Redacció
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La festa, organitzada per l’iME i el CDEM, tindrà lloc la matinal del dia 20 al pavelló Miquel poblet

BÀSquET. CB MONTCADA 

el Valentine presenta els més 
de 200 jugadors d’enguany

Més de 200 jugadors i juga-
dores configuren el planter 
i el primer equip del Valen-
tine de la temporada actual 
que, el 14 de novembre, es 
va presentar oficialment da-
vant de l’afició en un acte fet 

en un pavelló Miquel Poblet 
ple a vessar. “Esperem que 
tothom sigui feliç al club”, 
va dir el president, Luis Mi-
guel Rodríguez. L’acte va 
consistir en la desfilada dels 
11 equips, que van saludar 
les autoritats i la directiva. 

En el torn de parlaments, 
el jugador Joan Millán, del 
premini, va parlar de la 
seva experiència al club. En 
representació dels sèniors, 
Raúl Ortega va aprofitar per 
agrair la tasca de l’anterior 
junta de Rosa Olivares.

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

El club compta amb un total d’onze equips i amb l’Escola Ramón Fernández

BÀSquET. AE ELVIRA-LA SALLE 

el júnior entrena dur 
per seguir aprenent

El conjunt júnior femení 
de l’Elvira-La Salle ha co-
mençat la competició al 
Consell Esportiu de Bar-
celona. Al primer partit, 
l’equip local va perdre per 
només un punt (32-31) a la 
pista del Canigó. A la jor-
nada següent, les noies que 
entrenen Núria Villaronga 
i Elisabeth Ávila –jugado-
res del sènior–, van perdre 
de forma contundent con-
tra el Rosario per 25 a 55. 
Malgrat l’àmplia diferèn-
cia, l’Elvira va jugar un 
bon partit i no va llançar la 
tovallola en cap moment.  
Les dues tècniques estan 
posant èmfasi a conjuntar 
la plantilla, formada per 
joves de 14 a 18 anys que, 
en alguns casos, és la pri-
mera vegada que juguen 

a bàsquet. “La diferència 
d’edat entre les jugado
res i els diversos nivells 
de tècnica fan més com
plicat coordinar el bloc, 
però estan posant moltes 
ganes i estan treballant 
dur per seguir aprenent”, 
ha indicat Ávila. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Les noies de Mas Rampinyo han perdut dos partits

El júnior té jugadores de 14 a 18 anys
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> Bons resultats de la JAM a Calldetenes
 La Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM) ha obtingut 
bons resultats al primer 
cros de la temporada, a 
Calldetenes. Els infantils 
Yeli Sagna –a la foto– i 
Joan Riera van ser segon 
i tercer, respectivament. 
Aitor Martín, que enguany 
és júnior, va finalitzar en 
quarta posició. També van participar l’infantil Marc Gómez (44), 
els cadets Víctor Espasa (17), Raúl Sánchez (31) i Óscar Pastor 
(37), la juvenil Paula Teruel (13), el promesa Francisco Acuña 
(17) i el sènior Carlos Cera (18) | SA

> els pericos escolliran el millor jugador
La Penya Blanc-i-Blava presenta el dia 19 el primer Trofeu Pe-
rico d’or-Ciutat de Montcada en un acte a la Casa de la Vila a 
les 19.15h. La iniciativa consisteix a escollir el millor jugador 
de l’Espanyol a partir de les votacions que cada jornada fan 
els socis de l’entitat. “Cada partit votem el jugador que més 
ens ha agradat i, al final de la lliga, es farà el recompte i 
convidarem el guanyador per lliurar-li el premi”, ha indicat el 
president de La Penya, David Gerbolés, qui ha indicat que, per 
ara, encapçala la classificació el davanter José Callejón | SA

> Primera volta de les lligues de petanca
Els equips de petanca de la ciutat han obtingut bons resultats a 
la Lliga Catalana. El sènior A masculí del CP Montcada és cinquè 
de Primera Divisió, tot i la derrota contra el Mariner per 11-5. Per 
la seva banda, el conjunt B és tercer de Cinquena Divisió. A la 
cinquena jornada, va vèncer La Roca per 9-7. Pel que fa a les 
fèmines, l’equip A és cinquè a Primera, tot i caure contra Les 
Torres de Rubí per 4-5. El conjunt B és líder a la Quarta Divisió 
després de guanyar el Santa Eulàlia per 7-2. D’altra banda, el 
conjunt masculí del CP Can Sant Joan es manté líder imbatut a 
Cinquena Divisió. El femení es troba a la zona baixa a Tercera. A 
la darrera jornada de la primera volta, el masculí va derrotar el 
Trinitat per 9-7 i el femení va perdre amb el Sant Pol per 7-2 | SA
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Circuits i exhibicions per celebrar 
l’inici de les competicions escolars

BÀSquET

el sots-25 del 
Can st. Joan 
guanya fora

El sots-25 del CEB Can 
Sant Joan va aconseguir 
a la pista del CB Saba-
dell B la primera victòria 
a domicili (62-74). Els 
montcadencs van jugar 
un bon partit, que van 
controlar en tot moment. 
El conjunt de Can Sant 
Joan va arribar a tenir 
un avantatge de 20 punts 
però, al final, es va relaxar 
i el rival va aprofitar per 
maquillar el resultat | SA
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El jugador Raúl Ortega del primer equip va adreçar unes paraules durant la presentació de tots els equips del club

El sots-25 ha sumat el primer triomf
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fuTBOL. Ef MONTCADA

L’aleví e millora a pas de gegant 
en una temporada d’adaptació 

L’equip aleví E de l’EF 
Montcada està fent una 
gran progressió des que va 
començar la temporada a 
principi de setembre. Els 
nois de Marc Palomino, 
que juguen al Grup 29 de 
Quarta Divisió, s’han mar-
cat com a objectiu apren-
dre i passar una bona 
estona durant els partits 
i els entrenaments. “Han 
millorat molt la tècnica 
i la col·locació al terreny 
de joc, estic molt con
tent”, afirma el tècnic, qui 
remarca que “aconseguir 
bons resultats no és prio
ritari”. El conjunt montca-
denc no ha guanyat encara 
cap partit, però va empatar 
a tres gols contra l’Olímpic 
La Garriga.

Juvenil. L’equip de Manuel 
Jiménez, tercer al Grup 25 
de Segona Divisió, ha en-

caixat la primera derrota 
de la lliga en caure contra 
la PB Sant Celoni, el segon 
classificat, per 4 a 3. El 
matx va ser intens, amb al-
ternances en el marcador. 
La primera part va acabar 
amb empat a 2. A la repre-

sa, l’EF es va avançar a la 
sortida d’un còrner, però 
a la jugada següent, els lo-
cals van empatar. A falta 
de tres minuts per al final, 
el Sant Celoni va marcar 
el gol de la victòria en una 
contra. “Ens hauríem 

d’haver endut com a mí
nim un punt”, comenta 
l’entrenador. A la jornada 
anterior, el Montcada va 
superar el Cardedeu, al 
quart lloc, per 3-2, en un 
matx que  els locals van ju-
gar molt concentrats.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt juvenil encaixa la primera derrota a la lliga en caure contra la pB Sant Celoni per 4-3

L’equip aleví E de l’Escola de Futbol Montcada va caure derrotat contra el Mollet per 1-5 a l’estadi de la Ferreria 
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L’equip juvenil del CD 
Montcada va encaixar la 
primera derrota de la lliga 
en el seu desplaçament al 
camp de l’At. Vallès, on 
va perdre per 2-0. El rival 
s’ha situat en el lideratge 
en solitari al Grup Setè de 
Primera Divisió amb 18 
punts, a tres de diferència 
del conjunt que entrena 

Juan Meca, que es troba 
empatat a 15 punts amb el  
Mollet i el Parets. 
A la jornada següent, els 
montcadencs també tenien 
un matx complicat davant 
d’un dels rivals de la part 
alta de la taula. El CD 
Montcada va superar el 
Granollers, el cinquè clas-
sificat amb 12 punts, per 
3 a 2.

el juvenil perd al camp 
de l’At. Vallès per 2-0

fuTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil del CD Montcada va superar el Granollers per 3-2 a l’estadi
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L’equip cadet de l’FS Mau-
sa està treballant dur per 
mantenir-se a la Divisió 
d’Honor. El primer objec-
tiu per al seu entrenador, 
Juan Carlos Navarro, és 
conjuntar la plantilla, ja 
que la majoria de jugadors 
són nous aquesta tempo-
rada al club. El tècnic s’ha 
mostrat optimista sobre el 
futur del bloc. “La catego
ria es podrà salvar, mal

grat haver perdut alguns 
partits al final”, ha dit 
Navarro. Al darrer matx 
disputat, el cadet va caure 
derrotat contra el Sagarra 
per 4-6.

Canvis. Lolo Rodríguez, 
tècnic del juvenil, és el nou 
coordinador de l’FS Mau-
sa en substitució de Juan 
Antonio Jaro, que segueix 
entrenant el primer equip i 
l’infantil. 

el cadet treballa per 
conjuntar la plantilla

fuTBOL SALA. fS MAuSA 

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet masculí de La Sa-
lle ha obtingut la primera 
victòria a la lliga de Pri-
mera Catalana, després de 
superar el Molins de Rei 
per 28 a 29 en un matx 
molt igualat i disputat. La 
primera part va acabar 
amb avantatge mínim per 
als locals (16-15), que van 
imposar la seva efectivitat 
en atac. A la segona part, 
La Salle va millorar en 

defensa, fet que li va per-
metre anar-se’n en el mar-
cador en un matx en què, 
al final, es va complicar a 
causa del desgast físic i un 
parell d’exclusions.
Abans d’aquesta jornada, 
el conjunt cadet, dirigit 
pel tècnic Pere Arbona, va 
perdre contra el Sant Joan 
Despí per un clar 28 a 36. 
La Salle es troba a la nove-
na posició amb 2 punts en  
5 partits.   

el cadet masculí obté 
la primera victòria

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet masculí no va poder imposar-se al Sant Joan Despí (28 a 36)
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El cadet de l’FS Mausa va perdre contra el Sagarra per 4 gols a 6
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L’equip aleví de l’AE Can 
Cuiàs competeix a dues 
lligues alhora: la del Con-
sell de l’Esport Escolar de 
Montcada (CDEM) i al 
Grup Segon de Segona Di-
visió de la Federació Cata-
lana. A la competició local, 
el conjunt ha començat 
fort “perquè hi ha di
ferència amb els equips 
de les escoles que només 
entrenen”.  A l’altra, són 
sisens amb 12 punts. 

L’aleví competeix a 
dues lligues alhora

fuTBOL SALA. AE CAN CuIÀS

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví juga partits dijous i dissabte
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La nova junta de la UE 
Montcada, presidida pel 
Mestre Internacional Ar-
turo Vidarte, ha començat 
a moure peça per poten-
ciar, de nou, els escacs 
entre els més petits. El 
club ha iniciat els diven-
dres sessions del nivell I i 
II, que s’ampliaran també 
als dimarts. Les classes es 
fan a les instal·lacions de 
l’entitat, al pavelló Miquel 

Poblet. D’altra banda, el 
club vol impulsar la forma-
ció de jugadors i jugadores 
a les diferents escoles de la 
ciutat. L’objectiu és “dispo
sar d’un planter”, ha dit 
Vidarte, qui el dia 24 es 
reunirà amb les AMPA per 
concretar la proposta. Els 
monitors que faran les ses-
sions són els jugadors Eva 
Zamarreño, Judith Oliva 
i Adrián Randazzo, un fi-
txatge del primer equip. 

La Ue Montcada dóna 
classes per als petits

ESCACS

Sílvia Alquézar | Redacció



Núria Camps 
Enamorada dels llibres. L’amor per la literatura i la cultura en general i la vocació de servei 
públic són els motius que van impulsar la montcadenca Núria Camps a estudiar Biblioteco-
nomia i Documentació a final dels anys vuitanta, estudis que compaginava amb una feina en 
una cadena de producció. Va viure la posada en marxa de dues noves biblioteques, la de Can 
Sant Joan, al 1990, i l’Elisenda de Montcada, al 2009, i durant 13 anys ha estat la responsable 
de la Biblioteca del carrer Montiu. Ara se’n va a Sabadell per dirigir un equipament de nova 
creació, la Biblioteca de Ponent, que suposa una nova etapa en la seva trajectòria professional, 
caracteritzada per una gran capacitat d’implicació i sentit de la responsabilitat. De l’experiència 
a Montcada, s’emporta molt bons records i una certa recança per no haver-se pogut acomiadar 
de tothom que la coneix, cosa que aprofita per fer en aquesta entrevista. 

“Ara les biblioteques són 
espais de cohesió social”

-Vint anys exercint la mateixa pro-
fessió t’hauran permès viure molts 
canvis.
I tant! Quan vaig començar a treba-
llar el catàleg de llibres era un moble 
de calaixos i per cada volum havies 
de fer vàries fitxes. Tot i que la in-
formatització de la xarxa de biblio-
teques de la Diputació va començar 
als anys 90, a Montcada encara vam 
fer préstec manual fins al 2001. Re-
cordo que tots sentíem una certa 
desconfiança cap al nou sistema de 
catalogació, mentre que ara et resul-
ta impensable funcionar d’una altra 
manera.
El mateix concepte de biblioteca 
també ha canviat. 
Així és. Més enllà del rol tradicional 
de contenidor de llibres, la biblioteca 
s’ha convertit en un espai de cohe-
sió social, que posa a l’abast de les 
persones una gran diversitat de re-
cursos per a la seva formació al llarg 
de la vida. És un espai d’informació, 

d’aprenentatge i de lleure, on les no-
ves tecnologies han irromput amb 
força.
-Passar de la biblioteca del centre 
a l’Elisenda de Montcada també va 
ser un gran canvi.
L’antiga biblioteca prestava un bon 
servei, però es va quedar petita. A 
pesar d’algunes resistències inicials, 
la nova biblioteca ha estat molt ben 
acollida per la població, que valora 
l’ampliació del serveis que oferim. El 
fet de formar part d’un gran complex, 
amb el teatre a dalt i les instal·lacions 
esportives al costat suposa una certa 
complexitat en la gestió de l’edifici, 
però alhora també possibilita que si-
gui visitat per un nombre més gran 
de persones.
-Les biblioteques ja no són espais 
de silenci.
Cada cop més les biblioteques són 
espais de relació i, en aquest sentit, 
es perd una mica la idea de silen-
ci absolut.  La sort és que diposem 

de sales per a la gent que necessi-
ta més recolliment o fer treballs de 
grups. L’objectiu és que es puguin 
dur a terme diferents activitats sen-
se que unes destorbin les altres. 
L’assignatura pendent és descon-
nectar o posar en silenci els mòbils 
quan entrem a la biblioteca.

-Els bibliotecaris devoren llibres i 
són maniàtics de l’ordre. Veritat o 
fals?
A diferència del que creu molta gent, 
no podem llegir tot el que ens arriba, 
però sí hem d’estar al dia del mercat 
editorial. No em considero una ma-
niàtica de l’ordre, però sí una perso-

na organitzada. Hi ha un lema que 
m’agrada molt: ‘Cada llibre té el seu 
lloc i hi ha d’haver un lloc per a cada 
llibre’. Per poder oferir informació, 
primer l’has d’ordenar. Potser la tas-
ca que tenim pendent és idear sis-
temes de classificació més fàcils per 
als usuaris. Fa poc un usuari ens va 
comentar que l’apartat de música no 
estava prou senyalitzat. Possiblement 
té raó i mirarem de corregir-ho.
-Ara el futur passa pels llibres elec-
trònics.
Ja s’estan fent experiències pilot a la 
Biblioteca Central de Sabadell. Hi ha 
gent que es mostra reàcia a aquest 
nou suport, sobretot els amants del 
llibre com a objecte, però no crec 
que un substitueixi a l’altre, sinó que 
conviuran els dos formats.
-Els usuaris et demanen consell so-
bre què llegir?
Ara ja no tant, perquè el tracte amb 
el públic no és tan personalitzat. 
Algunes persones, sobretot, dones 

grans, em tenien molta fe. Els hi re-
comanava lectures que sabia que els 
hi podien agradar perquè coneixia 
un mica els seus gustos i el contingut 
de les obres, tot i que no sempre les 
havia llegides.  
-Quina és la petició més estranya 
que t’han fet mai.
Quan estava a la biblioteca de Can 
Sant Joan, un nen em va demanar 
un llibre sobre la ‘dentadura’ de 
Franco –evidentment es  referia a la 
dictadura. Altres peticions insòlites 
són la fotografies d’una sirena i un 
llibre publicat a l’època de Jesucrist. 
-Te’n vas satisfeta de la feina feta?
L’etapa a Montcada m’ha enriquit 
molt professionalment i humana-
ment i només tinc paraules d’agraï-
ment cap als meus companys de 
les dues biblioteques –sense els 
quals no seria possible posar en 
marxa el servei cada dia– i cap als 
usua ris, que són els que fan créixer 
les biblio teques.

“Estic molt agraïda 
als meus companys i 
als usuaris, que són 
els qui fan créixer les 
biblioteques”

Bibliotecària

A títol personal
LAURA gRAU
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